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A l’equador de la legislatura
Aquest mes farà dos anys de la constitució de
l’Ajuntament sorgit de les eleccions del dia 22
de maig de 2011 i per tant ens trobem a l’equador de la legislatura. Aquest dos anys han estat
complicats de gestionar, amb moltes incerteses, però tot i així em sembla que en podem
fer una bona valoració. No hem pogut fer tot
el que teníem preparat o programat (no per voluntat nostra) però vista la situació general del
país podem afirmar que tenim un Ajuntament
sanejat econòmicament, amb idees i projectes
damunt la taula i sobretot amb una comunitat
viva que es manté activa socialment i que lluny
de defallir continua mostrant clars símptomes
de voler tirar endavant. Estem vivint moments
en què queden lluny grans inversions i on ara
el més important, i potser l’únic lloc on podem
arribar, és solucionar els petits contratemps del
dia a dia.
L’objectiu principal de l’Ajuntament és treballar
per millorar el municipi i si en tenim l’oportunitat
no la deixarem escapar, sent molt conscients
com hem estat fins el dia d’avui. S’ha previst
una nova formulació de projectes per a la nova
convocatòria del PUOSC, ajustada a l’aprimament d’aquest programa i això ens ha repercutit
en haver de limitar aquestes demandes. Esperem que la resolució ens sigui favorable i que
puguem dur a terme els projectes que s’hi han
plantejat.

Aquests mesos també ens hem implicat en l’objectiu col·lectiu del dret a decidir que el nostre
país ens reclama. Des de l’Ajuntament voldria
destacar la unanimitat dels dos grups municipals. Hem pres un seguit de decisions de caire
més nacional, com ara integrar-nos en l’Associació de Municipis per a la Independència,
declarar-nos territori lliure i sobirà, perquè així
enteníem que ens ho demanava la majoria dels
nostres veïns. Com a país ens trobem en un moment clau per esdevenir un nou Estat d’Europa i
des de l’Ajuntament treballarem activament per
a aconseguir aquesta fita.

Salvador Ros i Reig
ALCALDE DE PORQUERES

Per últim voldria remarcar l’èxit que ha suposat l’edició d’enguany de la Festa Major i que ja
s’ha començat a posar fil a l’agulla en l’edició de
l’any que ve que serà la desena. D’altra banda,
també comença el compte enrere per a la inauguració del nou equipament de la biblioteca,
que si tot va bé es posarà en funcionament el
proper mes de setembre. Dues bones notícies,
de les quals n’estem tan mancats.
Ja veureu que aquest BIM incorpora l’agenda,
una nova estructura que mantindrem en els
propers BIM. En publicarem 4: a finals de juny,
a finals de setembre, al desembre i a finals de
març. En aquest número, trobareu l’agenda de
les activitats que es faran a l’estiu, us animo a
participar-hi!
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L’Ajuntament, A PROP TEU!
Si teniu algun dubte o suggeriment sobre
el municipi, podeu posar-vos en contacte
amb l’Àrea corresponent de l’Ajuntament
de Porqueres. Els regidors i regidores estan
a la vostra disposició per ajudar-vos en tot
allò que calgui i que estigui relacionat amb
el municipi.

Des de ja fa uns mesos, Porqueres és un poble conscienciat de la
necessitat de reduir el consum elèctric. Tant és així que l’Ajuntament
no ha deixat d’invertir en nous sistemes de baix consum que ara, comencen a veure’s els bons resultats.
Un exemple a destacar és el cas del pavelló d’esports on es va substituir els focus de la pista polivalent: passant de 9.574 Kwh de consum
el període de febrer a l’abril de l’any passat, a 6.613 Kwh d’enguany.
Així doncs, estem parlant d’una reducció del 31% de consum. Tot i
això, s’ha de tenir en compte que la substitució dels focus es va fer en
dues fases: una a principis de febrer i l’altra a finals d’abril, per la qual
cosa la reducció real d’aquest any serà encara més gran.
L’escola l’Entorn ha estat un altre equipament en el qual s’ha treballat de valent per tal de millorar, progressivament, l’enllumenat de les
aules. El procés ha estat senzill; aprofitant les vacances de Setmana
Santa i els horaris diversos de les aules, s’han anat canviant els fluorescents convencionals per uns de baix consum. Així, s’ha arribat a
una reducció del consum elèctric del 9,5%.
Finalment, les actuacions respecte l’enllumenat públic han servit per
seguir millorant els resultats del poble. Les parades seqüencials de
diversos fanals, l’ajustament del temps d’engegada i parada i la substitució dels fluorescents per equips de baix consum, han servit per

reduir fins a un 9% el consum total de l’enllumenat del poble. En xifres
totals, s’ha passat a un consum de 208.880 Kwh l’any passat davant
el 190.057 Kwh d’aquest any.
Mica en mica s’omple la pica o de gota en gota s’omple la bóta; es
pot dir de moltes maneres, però el cert, és que és molt important la
col·laboració de tots per tal de mantenir aquesta progressió positiva
respecte la reducció del consum del poble.

Porqueres ja té Pla de Protecció Civil que defineix com
actuar en cas d’incendis, sismes, inundacions i nevades
DES DE L’Ajuntament ES VAN RECOLLINT LES dades de tots els veïns del municipi per poder enviar missatges massius en
cas d’emergència
L’Ajuntament de Porqueres ha aprovat, recentment, el Pla de Protecció Civil del poble el qual
consta d’un manual de risc d’actuació per incendis forestals (INFOCAT), per sismes (SISMICAT), per inundacions (INUNCAT) i per nevades (NEUCAT).
Properament, l’Ajuntament crearà una secció específica de protecció civil al web del poble.
Aquí, es podrà trobar tota la informació necessària per saber quins són els protocols d’actuació
davant d’un cas d’emergència.
Per poder aconseguir tot això, l’Ajuntament està recopilant les dades de contacte de tots els
veïns per tal d’agilitzar l’actuació en un cas de risc ja que disposa d’un aplicació de missatgeria
massiva que permet enviar missatges a múltiples números en un mateix procés.

Continuen els treballs de reparació de camins amb àrid reciclat
L’Agència de Residus de Catalunya va adjudicar a l’Ajuntament de Porqueres la subvenció
d’ajuda 2012-2013 d’adequació dels camins de Sant Maurici del Calç, el de Cal Veler i el de
la Muntanya.
Porqueres es torna a acollir a la convocatòria 2013-2014 demanant l’ajuda per millorar els
camins de Casellas Davall a Can Soler, de Can Soler a Collet de Guixeres, el camí de Can
Gelada a Biert i de Can Capella Bou.
La importància i la necessitat d’arreglar aquests camins ve donada, bàsicament, per la necessitat de tenir unes bones comunicacions amb els municipis veïns en cas d’incendi i la
sol·licitud per part dels serveis d’emergència de tenir aquests trams adequats.

URBANISME

Quatre veïns treballen a la brigada de boscos i de la via pública dins els
programes del Servei d’Ocupació Pública
A finals del 2012, l’Ajuntament de Porqueres va acollir-se al programa de col·laboració
social del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) el qual disposa de 4 persones del
municipi per treballar en dues brigades:
de boscos i de via pública. Aquests plans
d’ocupació, que ara han acabat, han tingut
una durada de 6 mesos amb una jornada
completa de 8 hores.
Neteja i desbrossament per a la protecció
d’incendis de la urbanització Casellas Davall, camins de Can Capellà Bou o Sant
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Les actuacions que està duent a terme l’Ajuntament en
estalvi energètic comencen a veure’s reflectides en la
disminució del consum dels equipaments del poble

Maurici del Calç, entre altres, a més d’altres
itineraris a peu, han estat les tasques realitzades per la brigada de boscos. En canvi,
la brigada de la via pública ha treballat en
la millora de varis carrers del poble, arranjament de voreres i tapes de clavegueram,
s’han pintat aparcaments i s’han fet treballs
en la senyalització viària.
Des de l’Ajuntament valorem molt positivament aquests plans pels treballs aconseguits i per la seva funció social, per la qual
cosa l’objectiu és continuar en aquesta línia.

40è Dia Mundial del Medi Ambient
Com cada any, el 5 de juny es va commemorar
el Dia Mundial del Medi Ambient amb un motiu més a celebrar ja que es va complir el 40è
aniversari.
Enguany, es va dedicar al consum sostenible
dels aliments per evitar malbaratar-los. Quan
llencem menjar apte per al consum, també
estem llençant els recursos que hem destinat
a la seva producció: sòl, aigua, energia i estem
contribuint de forma indirecta a l’increment
d’emissions de CO2 a l’atmosfera. Aquest im-

pacte es multiplica si la quantitat d’aliment
que llencem és importat, ja que com més lluny
es produeix l’aliment, més emissions de CO2
associades al transport es generen.
Porqueres se suma a la causa i fa arribar a
les escoles, a Can Carreras i al Local Social,
el menú ideal per evitar malgastar aliments innecessàriament. Una forma creativa i a la vegada eficaç per entendre que tots hem de col·
laborar en evitar el malbaratament d’aliments.

MEDI AMBIENT
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Darrerament s’ha detectat un increment de denúncies per la quantitat de
conductes incíviques d’alguns propietaris de gossos
Des de ja fa uns mesos, l’Ajuntament de Porqueres no deixa de rebre un elevat nombre
de queixes a causa de la gran quantitat d’excrements que hi ha per les vies públiques.
Les persones que tenen un animal de companyia a casa saben les alegries, els bons
moments i els beneficis personals que aporta tenir-los. A la vegada, però, s’ha de ser
conseqüent amb les responsabilitats que
comporten, entre elles, la recollida dels excrements de les vies públiques.
Cada vegada més, caminar pel poble s’està
convertint en una gimcana no gaire divertida:
intentar esquivar els excrements que hi ha,
sense recollir, al llarg de les vies verdes, voreres, carrers i parcs. L’absència de civisme d’alguns veïns repercuteix directament a tots els
que tenen un animal de companyia ja que tots
som Porqueres i volem un poble net i polit.

si s’escau, imposar una sanció al veí que sigui
enxampat sense recollir l’excrement del seu
animal. Aquesta és l’única via viable que hem
trobat per eradicar, totalment, aquesta falta
de solidaritat vers a tots els veïns. No és una
actuació amb afany de recaptació, sinó tot el
contrari, volem que la gent prengui consciència de les molèsties que actualment estan
causant als altres ciutadans.
Arran de l’aparició de ràbia a un gos que havia estat a Porqueres, tots els propietaris de
gossos, gats, fures i altres animals de companyia, els han hagut de vacunar abans del
27 de juny.

Què cal saber si vols tenir
un animal de companyia...
• Cal VACUNAR-LO.
• Ha de portar una PLACA IDENTIFICATIVA i s’ha d’inscriure en el REGISTRE
d’animals de companyia de l’Ajuntament.
• Si tens un GOS PERILLÓS, s’ha de sol·
licitar la llicència corresponent. Al carrer ha de portar MORRIÓ i ha d’anar
conduït per un major de 18 anys.
• Quan se surt a passejar, cal portar-lo
LLIGAT.
• NO ÉS PERMESA la presència d’animals de companyia en zones amb jardí
i zones de JOCS INFANTILS per raons
de seguretat i higiene.
• RECORDA sortir de casa amb una bossa o similar per recollir els seus excrements.

Des de l’Ajuntament, ens hem vist obligats a,

MEDI AMBIENT

Terra del carrer sant Andreu el 17 de març

Ajuts al compostatge casolà
L’Ajuntament ha aprovat la convocatòria per a l’atorgament de subvencions
per al foment del compostatge casolà.
La subvenció és de 30 euros que aporta l’Ajuntament, prèvia comprovació de
la seva realització per part dels serveis
tècnics municipals. El termini de presentació de les sol·licituds serà el 30 de setembre de 2013. Més informació a www.
porqueres.org.

Estalvi d’aigua!
L’Ajuntament de Porqueres juntament amb
l’Agència Catalana de l’Aigua, posen en marxa un nou dispositiu d’estalvi en la factura de
l’aigua. Aquesta nova iniciativa està dirigida a
tots els veïns de Porqueres, els quals, podran
passar per l’Ajuntament a recollir gratis un kit
d’estalvi d’aigua format per 4 difusors. Instal·
lant aquest kit podem arribar a estalviar fins
un 40% en la factura de l’aigua.

Cubells de reciclatge
per a tothom
A partir de l’últim divendres de juny, el Mercat Municipal de Porqueres tindrà una nova
parada informativa de recollida de matèria
orgànica. Amb la intenció de difondre i facilitar la recollida selectiva, l’Ajuntament de
la població repartirà, de forma gratuïta, cubells i bosses compostables a tots els veïns
que encara no la tinguin.

L’Ajuntament de Banyoles i el de Porqueres han decidit sumar esforços de cara a la temporada turística d’aquest estiu. Així, treballen plegats per
crear una nova promoció anomenada “Visites guiades, activitats familiars, visites teatralitzades i molt més” per atraure més visitants, sobretot
entre aquest públic. El turisme majoritari de la comarca és el familiar i aquest és l’objectiu d’aquestes activitats. Incentivar amb els encants
dels pobles: racons desconeguts per la majoria i històries i llegendes perquè tots els visitants frueixin de la nostra comarca. L’Ajuntament de
Porqueres ha programat una activitat mensual, menys els mesos de juliol i agost que se’n fan dues cada mes. Des de l’Ajuntament animem a
tots els veïns i coneguts a participar-hi i a saber una mica més de la riquesa que tenim, a diari, el voltant nostre.
L’horari del Punt d’Informació
de Santa Maria de Porqueres:

El Punt
d’Informació
de Santa Maria:
més actiu que mai
L’espai que de fa uns anys enrere acollia
el Centre d’Interpretació de Santa Maria
de Porqueres, és des del 2 de juny, el
Punt d’informació de Santa Maria de Porqueres. Amb la filosofia d’anar més enllà
i no pensar que és, només, un punt d’informació, s’hi generaran activitats turístiques molt variades, gràcies a un conveni
amb l’empresa d’oci Caiac i Natura de
Banyoles
Amb l’objectiu d’incorporar la pràctica
esportiva respectant el medi ambient, el
Punt d’Informació de Santa Maria serà
lloc de trobada de moltes activitats d’oci
a l’aire lliure. Es potenciaran les activitats
per a grups escolars i per a les famílies,
com ara fer sortides a peu o en bicicleta,
piragüisme, falconeria o tir amb arc, entre d’altres.
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Banyoles i Porqueres sumen esforços per intentar atraure
més turisme familiar

Multa als veïns que siguin enxampats sense
recollir els excrements d’animals domèstics

dissabtes i diumenges de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h.
Durant els mesos de juliol i agost estarà oberta cada dia.

La biblioteca Carles Fontserè comença a
ser una realitat
L’Ajuntament ha posat fil a l’agulla i ha invertit en una nova biblioteca. Un nou equipament
que se sumarà a la zona de la que vol ser la futura Plaça Major del poble, amb el Consultori
local i el centre de serveis per a la gent gran.
Després de superar varis problemes de subvencions que paralitzaven les obres i temes
de personal, sembla que ja es pot dir que la Biblioteca Municipal de Porqueres obrirà les
seves portes a finals de setembre.

Exposició dels germans Palau-Juncà
Del 21 de juny a l’1 de setembre es pot veure l’exposició dels artistes i germans banyolins
Palau-Juncà al Punt d’Informació de Santa Maria de Porqueres, al costat de l’església.
Aquest recull de dibuixos que plasmen diferents indrets del Pla de l’Estany, s’engloben dins
el cicle d’exposicions del poble.

C U LT U R A
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Les gestions fetes des de l’Ajuntament al llarg
de l’any passat han servit per tenir un tancament de l’exercici 2012 amb un superàvit de
121.173,89 €.
Les negociacions constants amb contractes,
assegurances i els plans d’estalvi de totes les

instal·lacions i enllumenat públic, han servit
per millorar els números tot i la puja de l’IVA,
els subministres, etc. És un resultat molt bo, i
a la vegada, esperançador ja que deixa afrontar el següent any amb més calma, però sense baixar la guàrdia.

La gent gran del Centre de Serveis,
d’excursió a Pau i a Vilajuïga
Amb aquest bon resultat, l’Ajuntament vol
finançar les inversions d’aquest any sense
tenir endeutaments. Mantenir els serveis que
hi han fins ara, pagar els proveïdors a 30 dies
i amortitzar els préstecs per aconseguir el
2014 la possibilitat de fer noves inversions.

Nou disseny de les bosses de comerç de Porqueres
Roser Hinojal Soler va ser premiada, el 8 d’abril passat, amb
un xec de 200 € per ser la guanyadora del concurs de dissenys de bosses del comerç de Porqueres.
Després d’una acurada selecció d’entre 20 dissenys presentats per 10 participants diferents, el jurat, format per
comerciants, representants de l’Ajuntament i dissenyadors,
va escollir el disseny de Roser Hinojal.
La Regidora de Promoció Econòmica, Elisa Teixidor i la de
Joventut, Irene Serrat, van ser les encarregades d’entregar
el premi i tancar el procés d’elecció. El mes d’octubre, els
comerços ja tindran les bosses amb el nou disseny.

Novetat en els extraescolars de l’Escola l’Entorn
A partir del pròxim curs, els extraescolars que s’organitzen a l’escola de l’Entorn seran
coordinats des de l’AMIPA conjuntament amb el Centre Cívic de Porqueres. L’objectiu
d’aquesta proposta és oferir una programació de qualitat, variada, econòmica i emprant
entitats i/o persones del nostre municipi.
Coordinat amb la pròpia AMIPA de l’Entorn s’oferiran dues vies d’aprenentatge d’anglès,
expressió corporal i teatral, sensibilització musical i un casalet de tarda, gestionat per la
Coordinadora del Lleure del Pla de l’Estany.
A més, el Centre Cívic de Porqueres oferirà una programació paral·lela i destinada també a
nens i nenes de primària, com les classes de hip hop/ street dance, llenguatge de signes,
ceràmica, etc.
Les inscripcions es podran fer durant els dies de la venda de llibres, 4 i 5 de setembre.
Hi haurà una reunió informativa el 9 de setembre a les 19h al Centre Cívic de Porqueres,
on presentarem totes les activitats extraescolar de l’escola l’Entorn.

Ja comencen a ser habituals les sortides de
la gent gran del Centre de Serveis de Porqueres arreu del nostre territori. Aquesta vegada
varen visitar les instal·lacions de la Cooperativa Empordàlia a Pau i a Vilajuïga, a l’Alt
Empordà, on fa més de 40 anys que elaboren
vins i olis de qualitat.
El dia escollit va ser el divendres 31 de maig,
el qual 14 dels 25 usuaris del Centre van
anar-hi acompanyats de familiars i professionals del centre. Una sortida plena d’experiències i records a la infància ja que van poder
veure i fer memòria de com es feia el vi arte-

sanalment. Unes visites guiades, amb degustacions incloses de productes de la terra, per
Pau i Vilajuïga, on els usuaris i acompanyants
van poder fruir d’una jornada de compres
dels productes que, prèviament, havien vist
com els fabricaven.
Aquesta activitat s’emmarca dins el conjunt
d’accions i activitats del programa “TU Decideixes com vols envellir” que el Consorci
d’Acció Social de Catalunya, a través de l’empresa d’acció social, SUMAR, està implantant
als centres de gent gran que gestiona, com
ara el de Porqueres.
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L’exercici econòmic del 2012
amb superàvit de més de 121.000 euros

El Casal de Gent Gran, un punt de trobada ple d’activitats
Dones Invisibles: exposició
fotogràfica pel Dia Internacional de la Dona Treballadora
En motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, Porqueres es va sumar a la causa
i va organitzar l’exposició fotogràfica “Dones
Invisibles” al Centre Cívic. Una exposició molt
humanista on les protagonistes indiscutibles
van ser totes aquelles dones que es dediquen
a oficis no gaire reconeguts ni social ni econòmicament. Des de les mestresses de casa,
masoveres, modistes, passant per artistes i
mainaderes; un llarg ventall d’oficis d’abans
i d’ara on la dona té un paper molt destacat.
Del 8 al 31 de març es va poder visitar aquesta exposició, que evocava a la reflexió.
En commemoració d’aquest dia, l’any passat
les dones emprenedores van ser el tema a
tractar amb “Ets dona i emprenedora, fes-te
veure”.

El Casal de la Gent Gran de Porqueres té una llarga llista d’activitats programades tot l’any,
entre les quals hi ha el dinar solidari per la Marató de TV3, el tradicional dinar i concurs de
disfresses de Carnaval a mitjans de febrer i el gran dinar de sant Jordi que, aquest any, va
acollir a més de 400 persones de les quals, totes les dones van rebre una rosa i els homes
un punt de llibre. En aquests últims mesos s’han desenvolupat varis cursos com ara el “Fem
click”, dirigit a tothom que vol adquirir nocions bàsiques d’ús de l’ordinador. Aquest programa va tenir molt bona rebuda.
En motiu de la Festa Major de Porqueres i l’Homenatge a la Vellesa 2013, la gent del Casal van
crear uns àlbums amb fotografies i anècdotes de tots els veïns i veïnes que complien, aquest
any, 80 anys. Aquesta activitat de manualitats es va dur a terme dins el servei “Fem Companyia” del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. La gent gran de Porqueres també va participar
en l’el·laboració d’un mural per a l’Exposició de Flors de Banyoles. A més a més, un cop al mes
s’organitza una caminada pel Pla de l’Estany.

Torna el mosquit tigre: mesures de prevenció per evitar el desenvolupament de larves
·
·
·
·

Buideu qualsevol recipient de l’exterior que pugui acumular aigua i poseu-lo sota cobert o al revés.
Eviteu les acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguàs.
Cobriu (per exemple amb sorra) els petits forats i depressions del terreny que acumulin aigua.
Cobriu amb tapes hermètiques o teles mosquiteres (de forats no més grans de 2 mm) els dipòsits de recollida d’aigua.
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Va ser un cap de setmana ple de festa, gresca i xerinola per A totes les edats

F E S TA M A J O R

forces, que no plogués. Les Oques Grasses,
Tashkenti i Boikot es van encarregar d’animar
amb to musical la nit de divendres a dissabte,
deixant la pluja en segona posició.
La 4ª Festa d’Homenatge a la Gent Gran al
Centre Cívic del poble va ser tot una commemoració a la gent que feia 80 anys.

Tots els porquerencs i porquerenques esperem, amb moltes ganes, la tercera setmana
de maig per celebrar la Festa Major. Aquesta
novena edició ha estat molt marcada per una
paraula clau: la pluja. Concerts, homenatges,
actuacions, castellers i un llarguíssim etcètera van animar a tot el poble a sortir al carrer.
El tret de sortida de la Festa Major va anar
a càrrec del Sr. Alexandre Juanola amb el
seu pregó inaugural al Centre Cívic. Paral·
lelament, l’autor del cartell de la Festa Major,
Xavi Pérez, no va parar ni un segon de firmar
autògrafs. Tot seguit, ben entrada la nit, uns
focs artificials van convidar a tots els veïns
a mirar el cel i desitjar, amb totes les seves

La tarda de dissabte venia carregada amb
dos dels plats forts de la festa, d’una banda
el bateig de la colla castellera Esperxats de
l’Estany i de l’altra l’actuació del Mag Lari al
pavelló, amb les entrades exhaurides de feia
dies.
Els encarregats de tancar dissabte i començar diumenge de matinada van ser els grups
La Senyoreta Descalça, La Raíz i Ebri Knight
els quals van deixar una bona ressaca per al
diumenge de Festa Major.
La V Trobada de Vespes amb més de 80 vespes desfilant pels carrers del poble, Trobada
de Puntaires, jornades d’atletisme i el concert
de l’Orquestra Montecarlo a les 7 de la tarda
al pavelló van animar el diumenge plujós.
Per acabar de rematar la Festa Major i que-

La Colla Castellera d’Esperxats de l’Estany ja estan batejats!
Després d’un any d’esforços i molta il·lusió, l’entitat ja és una realitat i tot un orgull per a Porqueres

dar-nos amb un bon gust de boca, a les 9 del
matí, en el tradicional esmorzar del ganut van
assistir més de 300 veïns. Els més menuts es
divertien amb els tallers a càrrec de l’Escola

de Natura i, ben entrada a la tarda a l’espai
de la 8ª Exposició de Flors, va haver-hi el concert de la Coral del Centre Cívic de Porqueres
a l’església de les Pedreres per la pluja . El
punt i final va ser “la gran vedellada”, que va
aplegar fins a 500 persones a Can Carreras
per cruspir-se la vedella que havia estat coent
des de les sis de la matinada. Tips i contents
ja esperem la Festa Major 2014.

El 17 de març de 2012 va començar, amb
moltes ganes, il·lusió, valors, cooperació i
alegria un curs de castellers amb projecció,
molt ferma, de projecte de colla castellera.
Un any més tard, al punt de trobada central
del poble, a la plaça Major de Porqueres, i
dins el marc de la Festa Major, es va batejar
la Colla Castellera d’Esperxats de l’Estany.
Els Marrecs de Salt i la Colla Castellera
de Figueres van ser els padrins d’honor
d’aquest esperat dia, el qual la Regidora de
Cultura i Turisme, Sara Cabarroques, va tenir el privilegi de presentar.
Des del primer dia, la rebuda per part del
públic assistent va ser totalment familiar i

generosa. Les ganes de veure una gran diversitat d’edats treballant plegades per un
mateix objectiu motivava a molts a formar-ne
part i a adherir-se a la pinya. Van començar
a treballar per a la colla 2 joves enamorats
de la cultura dels castells humans.
Es van presentar amb un pilar de 3, una torre de 4 i 3 de 3. Avui dia, ja són més de 80
components i fan pilars de 4 amb torres de 5
i 3 de 6. Una evolució espectacular, un progrés treballat i ple de ganes de fer les coses
ben fetes. Tot un orgull per a tots els veïns.
Els castellers són considerats Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat per
l’UNESCO l’any 2010.

Batejats i amb la benedicció de tots els veïns us augurem resultats molt optimistes i
sempre, amunt, amunt!

F E S TA M A J O R

Ni la pluja va poder frenar la 9ª Festa Major de Porqueres

El Bus Nit torna a estar en marxa
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, juntament amb les àrees de joventut de tota la comarca,
s’arromanguen les mànigues i treballen plegats un any més per oferir transport nocturn als joves
durant determinades festes majors.

Sabies que...

La Festa Major de Porqueres va
tenir un hashtag per poder veure, al minut, tot el que passava
al poble? #fmporqueres2013

La iniciativa, que es ve desenvolupant des de fa vuit anys consecutius, enguany ha experimentat un lleuger canvi de rumb ja que s’ha prioritzat la mobilitat dels joves dins la pròpia comarca i
no únicament per desplaçar-los a altres territoris. En aquest sentit, coincidint amb les festes de
Porqueres, el dissabte 18 de maig es va iniciar la companya 2013. Els resultats han estat bons
ja que més d’una vintena de joves van utilitzar el transport per tornar a casa, a més de rebre
valoracions molt positives dels usuaris que el van utilitzar. Alguns d’ells també recomanaven a
altres joves que en fessin ús a les pròximes ocasions.
Amb l’objectiu de continuar garantint la seguretat en els desplaçaments, fer-los més còmodes
les sortides nocturnes i conscienciar-los sobre l’ús de la conducció de vehicles quan es va de
festa i es consumeix alcohol, el Bus Nit continuarà el mes de setembre amb les Festes del Tura
d’Olot, i a l’octubre amb les de Sant Martirià de Banyoles. Per saber una mica més com funciona, rutes i horaris, es pot consultar el web www.plaestanyjove.cat.

JOVENTUT

BIM 10

El Club Ciclista
Pla de l’Estany
domina el Duatló
de Porqueres

El Club Atletisme
Porqueres es presenta organitzant
una Milla Urbana

ESPORTS

L’atleta del Lloret la Selva, Hamid Kabouri,
i la barcelonina Omaima Vlal es van imposar en la 1a edició de la Milla Popular
de Porqueres, organitzada pel C.A. Porqueres juntament amb l’Ajuntament el
diumenge 24 de març, en el que suposava
la primera activitat d’aquest nou club del
municipi.
Va haver-hi un total de 48 atletes repartits entre les curses Open i les de promoció. L’Open va acollir un gran nombre
de participants, contràriament a les de
promoció, que va haver d’agrupar vàries
categories per la manca de corredors.
De cara a properes edicions, caldrà fer
més promoció a les escoles per potenciar una activitat molt ben valorada pels
atletes presents.
Cal destacar el gran nivell en les curses
Open, amb la presència de Hamid Kabouri i els germans Makhfaoui, del Lloret la Selva, en categoria masculina, i
d’Omaima Vlal, Mª Engràcia Coll i Laila
Vivas en la femenina.

El Club Ciclista Pla de l’Estany va ser el gran
protagonista del 3r Duatló Popular de Porqueres, disputat el passat dissabte 6 d’abril,
aconseguint les dues primeres posicions de
la classificació general.
Com ha passat en totes les edicions, els
equips de 2 masculins varen tornar a dominar la competició. En el primer tram a peu,
el triatleta internacional Marcel Zamora va
demostrar la seva qualitat, entregant el testimoni en 1a posició al seu company d’equip
Amat Artigas. Per darrera seu Josep Carballude (P&E) i Ricard Noguer (CC Pla de l’Estany “A”) serien els més ràpids. En el recorregut ciclista, Pere Sánchez (CC Pla de l’Estany
“A”) va donar un recital i amb poc menys
d’un quart de volta ja ocupava en solitari la
1a posició. Per darrera emergia la figura de
Natali Estévez (CC Pla de l’Estany “B”), que
després de rebre el testimoni en 8a posició,
remuntava posicions i abans de finalitzar la
primera volta ja ocupava el segon lloc. En l’últim tram a peu els corredors dels dos equips
de CC Pla de l’Estany, Ricard Noguer i Jordi
Monserrate, no van tenir cap problema per
mantenir les dues primeres posicions. Per
darrera, la parella Cáliz-Costa, aprofitava el
parcial ciclista per fer-se amb la 3a posició.
En categoria individual s’imposaria Fèlix Castillo, que arribaria en una meritòria 4a posició
de la general.
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L’Ajuntament
col·labora amb els
clubs de Porqueres en la formació
d’entrenadors

Una de les prioritats de l’Àrea d’Esports
de l’Ajuntament de Porqueres per aquesta legislatura era fomentar la formació
d’entrenadors dels clubs esportius del
municipi. Per aquest motiu, el 2012 es
va crear una partida pressupostària per
fomentar que els entrenadors dels clubs
tinguin un mínim de formació i millorar
així, la qualitat esportiva de les entitats.
La Unió Esportiva Porqueres, el Bàsquet
Porqueres i el Club Patinatge Artístic
Porqueres van ser els tres clubs que van
aprofitar, l’any passat, l’ajuda de formació.

Torna el gran
Fons amb BTT a
Porqueres de la
mà del Sendicat
del Pedal
Després que el Club Ciclista Pla de l’Estany decidís l’any 2008 deixar d’organitzar la Marxa dels Xalions, un nou club
comarcal, el Sendicat del Pedal, va voler
recuperar el gran Fons amb BTT al nostre
municipi, organitzant la marxa anomenada l’Esperxada el passat 26 de maig.
La marxa tenia dos recorreguts, un de
69 km i un altre de més assequible de
45 km.
Tot i que en un inici el ritme d’inscripcions no era massa bo, finalment varen
participar-hi 106 bikers, que varen gaudir molt d’un circuit dur i tècnic, però en
un paratge natural inigualable.
Els participants varen valorar molt positivament la marxa i el Sendicat del Pedal
ja prepara una nova edició per al 2014.
Corredors il·lustres gironins van ser-hi
presents, com el ciclista de l’Escala Marc
Trayter i el bisbalenc Umbert Almenara.

Varietat d’activitats
esportives per la
Festa Major
La Festa Major 2013 va comptar amb més
activitats esportives que en cap altra edició,
ja que tres clubs del municipi varen preparar
activitats.
El club Gimnàstica Artística Porqueres va
preparar un festival al pavelló dissabte 18
de maig al matí, omplint per complet l’equipament municipal i oferint un espectacle de
primer nivell als assistents.
Diumenge dia 19, més de 90 vespes s’aplegaven a l’Ajuntament de Porqueres, en el que
era la 5a trobada d’aquestes motocicletes i
que enguany el Porqueres Motor Club va tornar a fer coincidir amb la Festa Major, com ja
va passar el 2009.
També el Club Atletisme Porqueres va voler
dur a terme a la zona esportiva un jornada
oberta d’atletisme al carrer, on tots els assistents varen poder provar les diferents disciplines del seu esport, com salts, tanques, etc.

Porqueres condecora els campions
provincials infantils de ciclisme de
carretera
El municipi de Porqueres va ser l’escollit
per la Federació Catalana de Ciclisme,
per dur a terme el campionat provincial
infantil de ciclisme de carretera 2013.
La prova va tenir lloc en un circuit de 1,4
km habilitat al polígon industrial del Terri
el 2 de juny. A part de les categories de
promoció també va haver-hi una prova
puntuable per a la copa catalana de sèniors i màster 30.
En total, 106 ciclistes varen gaudir a Porqueres d’una matinal esportiva de primer
nivell, en un circuit que reuneix totes les
condicions de seguretat que es necessiten en una competició d’aquestes característiques.
El Club Ciclista Pla de l’Estany va ser
l’organitzador de la competició, amb la
col·laboració de la Federació Catalana de
Ciclisme.

ESPORTS
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TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament Porqueres
Tel. 972 57 01 02
Fax. 972 57 04 12

Clínica Salus Infirmorum
Tel. 972 57 02 08

Llar d’infants Els Trapelles
Tel. 972 57 49 04

Consell Comarcal
Tel. 972 57 35 50

Mossos d’Esquadra
Tel. 972 18 16 50

Consorci de l’Estany
Tel. 972 57 64 95

Pavelló Municipal d’Esports
Tel. 972 58 18 07

Casal de la Gent Gran
Tel. 972 57 26 01

Consultori Porqueres
Tel. 972 57 63 59

Punt d’informació / Quiosc
Tel. 975 580 510

CEIP L’Entorn
Tel. 972 57 40 17

Correus
Tel. 972 57 09 99

Sece “Llum”
Tel. 900 131 326

CEIP El Frigolet
Tel. 972 57 46 29

Creu Roja
Tel. 972 57 24 50

Serveis Socials
Tel. 972 58 03 88

Centre Cívic
Tel. 972 57 36 12

Emergències
Tel. 112

Taxis
Tel. 972 57 05 14

Bar del Centre Cívic
Tel 972 57 27 96

Farmàcia Josep M. Torres
Tel. 972 57 27 99

Teisa
Tel 972 57 00 53

Centre de dia
Tel. 972 58 40 33

Jutjat de Pau
Tel 972 58 27 23

Bombers
Tel. 972 57 40 80
CAP Banyoles
Tel. 972 57 25 10

Carrer Rubió i Ors, 1-7 · Tel. 972 57 01 02 · Fax 972 57 04 12 · secretaria@porqueres.cat
Horari d’atenció al públic: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8 a 15 h. Dimecres de 8 a 18 h.

