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El setembre és un mes marcat per l’inici de
moltes propostes i activitats. Comença el curs
escolar, les activitats del Centre Cívic, la temporada de molts clubs esportius... i aquest any,
a més, tindrà lloc un fet especial: la inauguració de la biblioteca. La transformació de l’antic
espai on hi havia el camp de futbol, a la Plaça
Major, ha estat una aposta ferma i decidida, i
alhora, gradual en el temps, que el futur i els
veïns decidireu fins on arriba.
Tot i que són diversos els equipaments que
conformen en l’actualitat la Plaça, la biblioteca representarà un abans i un després en la
concepció d’aquest espai. Havent finalitzat les
obres es descobreix l’amplitud de l’espai i, pel
volum de gent que pot utilitzar aquest equipament, ens trobem davant d’un dels espais del
municipi que poden ser dels més concorreguts
i utilitzats. Sense la biblioteca, la Plaça Major no
seria la mateixa, ja que de ben segur li dona-

rà molta vida. A més, també hem pogut dur a
terme la definició de l’espai exterior gràcies a la
subvenció que s’ha rebut.
La biblioteca s’ha dut a terme seguint els criteris
que marca el Sistema de Lectura Pública de la
Generalitat. S’ha dimensionat a aquests paràmetres però alhora s’ha volgut fer un pas més
i disposar d’un equipament amb moltes més
prestacions addicionals: aules d’estudi, sala
d’exposicions, aules polivalents...

Toni Fernández Rodes

Salvador Ros i Reig
ALCALDE DE PORQUERES

Posar en funcionament la biblioteca és possible
perquè aquest Ajuntament va ser agosarat en
el moment en què calia ser-ho, però sobretot,
perquè s’havia definit clarament un full de ruta
i se sabia on es volia arribar. Disposem d’un
nou equipament, estic plenament convençut
que l’utilitzarem i el dinamitzarem amb un munt
d’activitats. Gaudim-lo al màxim.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
Jordi Burch i Viñals
jburch@porqueres.cat
ÀREA DE SALUT I BENESTAR SOCIAL
Rosa de la Cueva i Parera
rdelacueva@porqueres.cat

L’Ajuntament de Porqueres i tots els
treballadors municipals volem expressar
el nostre condol a la família del nostre
company

Ens trobareu a:

ALCALDIA I ENSENYAMENT
Salvador Ros i Reig
alcaldia@porqueres.cat

La biblioteca, un nou equipament
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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.

ÀREA PATRIMONI CULTURAL
Francesca Badosa i Ferrer
pbadosa@porqueres.cat
Per a més informació, podeu consultar el
nostre web: www.porqueres.cat

Invitació Inauguració Biblioteca

Les obres d’adequació del mur de
contenció a la urbanització Puig Surís
es faran a finals d’any
Les obres d’adequació del mur de contenció de la urbanització Puig Surís
s’efectuaran al llarg de l’últim trimestre de l’any. Els treballs consisteixen en fer un mur de contenció
a la carretera d’accés a la urbanització que actualment planteja perill d’esllavissament,
així com reconduir una sortida

MEDI AMBIENT

ques i llenyes amb les quals se’n farà triturat, que es posarà a disposició de tots
els ciutadans.

Per a què serveix el triturat?
El triturat permet mantenir la humitat del
sòl més temps, així com evitar el creixement de males herbes, si se’n posa una
capa important. Alhora, allibera nutrients
lentament i millora l’estructura del sòl
perquè en permet una oxigenació millor.
Podeu observar que les zones verdes
municipals, sobretot en els escocells dels
arbres i en zones d’arbustives hi és molt
present.

BIM 5

Gairebé la meitat de les nostres deixalles són residus orgànics: restes de menjar i de plantes
A Porqueres, l’any 2012, es van recollir selectivament unes 765,5 tones de materials recuperables que representen un 35% del total de residus
que produïm, i unes 157,6 tones de brossa orgànica que representen un 22% de la brossa orgànica total. Aquesta xifra suposa unes 8’2 tones
menys que la recollida de l’any 2011. La resta, el 78% de la brossa orgànica que no es recull selectivament, acaba a l’abocador de Puigpalter.
Aquest fet, comporta un malbaratant d’un valuós recurs per a adobar i millorar el nostre sòl. A més, ocasiona impactes ambientals quan s’aboca. En canvi, la matèria orgànica la podem reciclar fàcilment per mitjà del procés anomenat compostatge. Així s’obté el compost.

d’aigües pluvials que erosiona el ferm.
El
projecte,
pressupostat
en
150.607,41 €, ha estat adjudicat a
l’empresa EPSA. Aquest import
serà finançat al 100% per la
Generalitat de Catalunya, dins
el programa d’urbanitzacions
amb dèficit urbanístic.

Porqueres tindrà un Punt Verd a la zona esportiva per
recollir les restes procedents dels jardins dels habitatges
Ja fa molts anys que l’Ajuntament de Porqueres treballa per seguir millorant, dia
a dia, els serveis de reciclatge del poble.
Un dels residus que més es recicla és el
procedent dels jardins dels habitatges del
municipi, per al qual tenim instal·lats onze
contenidors distribuïts per tot el poble.
Ara, l’Ajuntament fa un pas més i, instal·
larà, a partir d’octubre, un Punt Verd a la
zona esportiva del municipi.
Amb aquesta iniciativa s’aconseguirà recollir tota mena de restes de jardineria
(gespa, restes arbustives, males herbes,
etc.), amb les quals es farà compost i,
d’altra banda, altres restes de poda, bran-

Què fem a Porqueres amb la nostra brossa orgànica?
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El procés comença a ca
post de

Residus, molèsties?
Un cop més, demanem a tots els ciutadans que aboquin els residus al contenidor corresponent i, sobretot, a dins del
recipient. Aquesta feina no suposa més
temps i s’evita produir moltes molèsties
als veïns de la zona de males olors, focus de brutícia, etc. Aquest servei és de
tots i per a tots.
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Què se’n fa de la brossa orgànica
que separem a casa?
La brossa orgànica es porta a la planta de
compostatge d’Olot on, sota unes condicions
controlades de temperatura i d’humitat, s’imita
el funcionament de la natura. El compostatge
és un procés natural de descomposició de la
matèria orgànica fet pels bacteris, fongs, cucs
i altres animals. El resultat final és el compost,
un adob orgànic que permet mantenir la fertilitat de la terra i que es pot utilitzar en agricultura i jardineria per frenar l’erosió del sòl, per a
obres públiques, etc.
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El millor residu és
el que no es produeix
Generem massa residus i molts no
s’aprofiten. Cal que evitem els envasos
d’un sol ús, les bosses de plàstic, els
embolcalls innecessaris i, per contra,
que escollim envasos reutilitzables i
productes a granel. Us suggerim que
aneu a comprar amb el carretó, el cabàs o la bossa de roba.

Tu ets imprescindible!!!
Part de la solució és a les
nostres mans.
Participar en la recollida selectiva és
contribuir a la solució del problema
dels residus i per convertir els
residus en recursos!

Què podem fer per
millorar la
quantitat i la qualita
t de la brossa
orgànica?

És important no utilitz
ar bosses de plàstic
per
separar la brossa org
ànica, ja que el plà
stic
no es descompon
i a més, perjudic
a el
procés de composta
tge amb la possibilitat
de
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I què podem fer pe
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s?

Aquesta tardor l’Ajun
tament engega una
campanya amb un
a sèrie d’activitats
d’informació i d’edu
cació ambiental, en
tre d’altres, per tal de
millorar la participació cívica en la
bona separació dels
residus orgànics i con
tribuir a la millora
del nostre medi. Alg
unes propostes que
es realitzaran prope
rament seran activitats i tallers a les esc
oles, es farà una
oferta econòmica d’a
dquisició de bosses
compostables als
comerços, activitats
d’informació a la ciu
tadania, un taller de
compostatge casolà
, entre d’altres.
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Durant dues setmanes han après què significa treballar de valent I HAN AJUDAT
A FER LES tasques de neteja i sanejament del poble
Aquest estiu s’ha dut a terme la segona edició
consecutiva del Camp de Treball de Porqueres, un projecte que sembla que té salut per a
anys. Es tracta d’un espai per a joves de 14 a
16 anys que combina el treball al poble i el treball sòcioeducatiu. L’objectiu és que els joves
del municipi participin en tasques de millora
alhora que descobreixen l’entorn.
Així, durant dues setmanes, aquest grup (enguany format per 17 nois i noies), ha embellit
el nostre municipi i ha pres consciència del
benefici que reporta als seus veïns la millora
dels espai públics. El grup de joves ha dut a
terme tasques com ara pintar i netejar els exteriors del Local Social de Porqueres, netejar
trams del riu Terri i els abocadors incontrolats
de Pujarnol, millorar espais enjardinats i, fins
hi tot, ha ajudat a controlar el trànsit i a in-

formar als conductors que incomplien el codi
de circulació davant el Pavelló a la sortida del
Casal Esportiu. A més, ha gaudit d’una classe pràctica de com fer castells, a càrrec dels
Esperxats de l’Estany, i el cap de setmana
ha passat la nit a la capella de Sant Patllari.
Aquest projecte s’organitza a través de la Coordinadora del Lleure del Pla de l’Estany amb
la coordinació de la Brigada de l’Ajuntament
de Porqueres.

El Bosc de Can Ginebreda s’omple d’activitats
Una vegada més, L’ESPAI es converteix en un punt de trobada per A les
arts escèniques i les exposicions d’artistes destacats

C U LT U R A

El Punt d’Informació de
Santa Maria de Porqueres
acull l’exposició “Finestres
mal tancades”

Des del 27 de juliol passat, el Bosc de Can Ginebreda compta amb un atractiu més: un
teatre virtual. A partir d’imatges amb aparença d’hologrames tridimensionals que interactuen amb objectes reals, en Xicu Cabanyes, convertit en el geni de Can Ginebreda, ens
explica històries del bosc des del seus inicis fins avui. El teatre virtual és obra de Ramon
Caus; pioner en aquestes tècniques i de reconegut prestigi. Ha realitzat teatres virtuals a
tres continents i ha estat present en Exposicions Mundials i Internacionals, a més de ser
autor d’interessantíssims treballs en exposicions, museus i parcs temàtics. Aquest mateix
dia es van inaugurar les exposicions “Essència de l’Àrtic” d’Helena Stenström, i “Èssers” del
mateix Ramon Caus. El 7 de setembre va tenir lloc la 26ena edició de la Festa del Bosc de
Can Ginebreda dedicada al filferro. Amb un molta participació i gran expectació van sorgir
peces de filferro molt interessants.

Continuant amb el cicle d’exposicions iniciat fa uns mesos al recent Punt d’Informació de Santa Maria de Porqueres, el proper
mes d’octubre s’hi podrà veure la mostra
“Finestres mal tancades”. Es tracta d’un
recull d’escultures de ferro forjat que reflecteixen històries del present i del passat.
Aquesta exposició està dirigida per l’escultor Marc Estany, artista molt vinculat al
Bosc de Can Ginebreda.
Podrem veure aquesta mostra escultòrica
del 18 d’octubre fins al 8 de desembre.
Podeu visitar-la tots els caps de setmana i
festius de 10 a 13.30 h.

Les escoles l’Entorn
i el Frigolet enceten
el curs escolar
Aprofitant els mesos de vacances escolars, el
Departament d’Ensenyament ha dut a terme
les obres de reforma de la façana de l’escola l’Entorn, unes obres molt reclamades des
de l’Ajuntament, ja que s’havien produït despreniments de part de la façana d’obra vista.
També s’ha actuat en part de la coberta per
arreglar els problemes de filtracions d’aigua.
El cost d’aquestes obres l’ha assumit íntegrament el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat. Al mateix temps, les amipes de
les dues escoles han dut a terme diverses
actuacions per millorar els centres. A l’escola
Entorn s’han instal·lat dos tendals al pati i s’ha
substituït de l’aixeta de la cuina, mentre que a
l’escola el Frigolet s’han dut a terme diferents
actuacions al pati de l’escola, piques d’aigua,
pista baldufes,...
Des de l’Ajuntament volem agrair l’esforç i la
col·laboració de les dues entitats que fa possible poder disposar de millors equipaments
que reverteixen directament en els alumnes
de les escoles.

Unes 500 persones participen en els actes de cloenda
del programa Gent Gran Activa 2013
El 7 de juny passat es va celebrar la IX festa de cloenda dels tallers de gimnàstica de
manteniment que realitzen les persones
grans de la comarca, activitat emmarcada
dins el programa Gent Gran Activa. L’acte
es va celebrar al pavelló poliesportiu de
Porqueres i va comptar amb uns 500 participants, 200 dels quals eren esportistes,
i tots ells d’edats compreses entre els 55 i
95 anys.
Va inaugurar l’acte el president del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany, Jordi Xargay,
que encoratjà als participants a seguir fent
esport i a seguir fent comarca, posant especial èmfasi en la població masculina, a
la qual va animar a sumar-se al programa.
També es va comptar amb la presència de
tots els alcaldes i diferents regidors dels
municipis participants, que van tenir unes
paraules d’encoratjament i agraïment vers
els gimnastes, alhora que se’ls feia entrega
del diploma de participació. En la novena
edició es van trobar els municipis de Banyo-

vidar els participants a la festa dels 10 anys
de la Gent Gran Activa, que es farà l’any
que ve al seu municipi. L’acte va continuar
amb una mostra dels exercicis gimnàstics
realitzats per tots els grups que integren
els tallers. Els exercicis, monitoritzats per
professionals, va ser un petit recull del què
s’ha anat treballant al llarg del curs: equilibri, coordinació, respiració, ritme... i també
balls, tots ells molt ben realitzats i amb molta marxa.
Enguany es va comptar amb la presència
del Consell Esportiu del Pla de l’Estany, que
va fer difusió dels parcs urbans de salut.
El seu dinamitzador, Marc Ros, va animar
a tothom a fer-ne ús: “on hi hagi un parc
de salut, hi ha un espai per a cada un de
vosaltres”, va dir. L’acte es va tancar, com
ja és habitual, amb un berenar elaborat per
totes les persones grans, que un any més
ens han demostrat que no tan sols tenen
habilitat per fer gimnàstica, sinó també per
fer unes bones postres. Des d’aquesta pu-

les, Camós, Cornellà del Terri, Fontcoberta,
Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel
de Campmajor, Serinyà i Vilademuls. L’alcalde de Cornellà del Terri va aprofitar per con-

blicació volem agrair a totes les persones
que han participat i han col·laborat per fer
possible aquesta cloenda i encoratjar a tothom per trobar-nos l’any vinent.

La reducció de les subvencions obliga la llar d’infants a fer alguns canvis organitzatius
La llar d’infants els Trapelles arrenca el nou curs 2013-2014 amb un total de 68 infants; dos grups de P1 i dos de P2 (un menys que l’any
anterior). La situació econòmica de la llar ha canviat notablement en els últims dos cursos, passant d’unes subvencions de la Generalitat de
Catalunya de 1.600 € el curs 2010-2011, a 1.300 € el 2011-2012 i a només 875 € el 2012-2013. Per a aquest nou curs, l’escola encara no
sap si li adjudicaran algun tipus de subvenció. Per adaptar-se a la nova situació i mantenir el nivell educatiu, des de la llar d’infants no s’ha
volgut renunciar a la feina de les educadores. Així, s’ha optat per fer canvis organitzatius i facilitar que dues de les educadores compaginin la
seva activitat entre la llar d’infants i la Biblioteca.
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Disset joves de Porqueres participen en la
segona edició del Camp de Treball Local

E N S E N YA M E N T

JOVENTUT
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Estunart 2013: una cinquena edició passada per aigua
La col·laboració i patrocini de DIVERSOS establiments del municipi VA PERMETRE que el festival obrÍS les portes
a noves propostes
Un estiu més, els porquerencs i les porquerenques i veïns de les rodalies esperaven amb ganes l’arribada del mes de juliol per poder fruir de
les nits al Bosc de Les Estunes. Aquest és un projecte que ha anat creixent, any rere any, i que ha arribat a aplegar gairebé 350 persones cada
dimarts a la nit al Bosc de les Estunes. Enguany, i com a novetat, es van fer col·laboracions amb establiments del municipi. Gràcies al patrocini
del Bar MAM es va incentivar que la gent compartís cotxe per anar als concerts i així no saturar el pàrquing. Una altra de les col·laboracions va
ser la de Can Paliro que va crear una botifarra especial per a cada nit de l’Estunart i així, es van poder oferir entrepans de botifarra ben variats
durant els concerts. Tanmateix, no tot són bones notícies ja que per culpa de la pluja només es va poder realitzar el 50% del festival. El mal
temps va obligar a anular els concerts de Pau Vallvé, un dels artistes més importants del moment del nostre país, i Berlinist, el grup que hauria
posat el punt i final a una cinquena edició fantàstica. Tampoc van poder actuar Happy New Yeah! i els The Trees. La pluja no va aigualir, però,
els concerts dels grups Ós Bru, Smoking Bambino, Trevor Moss & Hannah-Lou i Lecirke. Ara només queda esperar que arribi l’estiu de l’any que
ve i poder fruir de les novetats destacades que de ben segur ens sorprendrà l’Estunart 2014.

Smoking Bambino, Ós Bru, Trevor Moss & Hannah-Lou i Lecirke a l’Estunart 2013.

El Centre Cívic de Porqueres
és més eficient i eficaç
S’HA DUT A TERME UNA MILLORA DE L’AïLLAMENT , TANT TÈRMIC COM ACÚSTIC,
DE LA SALA POLIVALENT
La sala polivalent del Centre Cívic municipal
és utilitzada per activitats molt diverses i cal
tenir present que és molt important l’estalvi
energètic. Per això s’han dut a terme diverses
accions per millorar l’aïllament, tant tèrmic
com acústic.
Per aquest motiu, es va sol·licitar
assessorament a Dipsalut (Diputació de
Girona) perquè realitzés un estudi per
aplicar les mesures més adequades. Amb
els resultats obtinguts de l’anàlisi de Dipsalut
s’ha considerat convenient la substitució dels
tancaments existents de fusteria tradicional
i vidres senzills per tancament de vidre
fix de fusteria d’alt rendiment i mate per
preservar l’entrada de llum natural. També

s’ha modificat la ubicació i substitució de
portes d’emergència que proporcionen un
major aïllament. El cost total de la inversió
ha estat d’uns 18.500 €, la qual ha estat
subvencionada en un 80% per Dipsalut.

FESTES

Noves finestres Centre Cívic

Festes de Les Pedreres

Gales de Mata

Festa de Sant Llop

Les Festes de Les Pedreres han estat molt
entretingudes. Dissabte 22 de juny es va
representar l’obra Cara a Cara amb Teiatròlics, al Centre Cívic i l’endemà, al mateix
lloc, es va celebrar el Sopar de Revetlla.
Tot seguit, la Gran Revetlla amb la Discomòbil MIX amb música dels anys 70-80,
country i salsa. Aquest any, coincidit amb
activitats paral·leles al poble, les Festes de
Les Pedreres van ampliar la programació
amb la 13a Trobada de Cantaires del Pla
de l’Estany, els quals el dilluns van mostrar al públic assistent la gran afició que hi
ha per la música coral.

La festa va començar dissabte 24 amb un partit entre solters i castas i va acabar diumenge
amb el Concert de la Coral Veus de l’Estany.
La pluja va obligar a traslladar molts dels actes
a Can Carreres.

Després que La Comissió de Sant Llop
plegués l’any passat, un grup de veïns i
el projecte Sonora s’ha tornat a fer càrrec
de la festa, canviant l’esctructura però
mantenint les tradicions i dissenyant una
festa per a tots els públics.

Des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Porqueres volem donar les gràcies a totes les entitats i comissions de festes que fan
possible diades tan especials com aquestes.

Fer de cada àpat un moment especial
El Grup de Ceràmica
del Centre Cívic
de Porqueres ha
editat un llibre de
cuina: Ceràmica al
plat, un nou repte
ple de plats, bols i
atuells de ceràmica
perquè cada àpat sigui especial. La idea
d’aquest llibre és aconseguir tenir un
plat de ceràmica per a cada recepta.
Partint de la base de receptes d’entrants,
amanides, plats principals i postres, el

Grup de Ceràmica del Centre Cívic es
posa a treballar i crea les peces de fang.
Tot seguit, utilitzant totes les tècniques
que tenen al seu abast (modelat, planxa o
torn), fan la primera cuita, i seguidament,
l’esmalten i la decoren. Per acabar, totes
les peces són provades amb les receptes
que han estat inspirades. El Grup de
Ceràmica del Centre Cívic de Porqueres
amplia el seu cercle i surt del taller
buscant a lectors que vulguin unir-se al
projecte de fer de cada àpat un moment
especial.

Carta oberta
de la Mariam
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La Mariam és una nena sahrauí que ja
fa uns anys que ve a passar l’estiu amb
una família del nostre municipi, gràcies
a l’acord entre l’Ajuntament i l’Associació
Catalana d’Amics del Poble SahrauiACAPS de Girona. Aquest any ens ha
escrit la següent carta:

El meu nom és Mariam Hamed Salem i fa cinc
anys que formo part del projecte Vacances en Pau,
organitzat per l’associació ACAPS (Associació
Catalana d’Ajuda al Poble Sahraui).
Aquest és el meu últim any i és per aquest motiu que
m’agradaria poder explicar la meva experiència.
La primera vegada que vaig venir tenia 8 anys.
Llavors no sabia nedar; tampoc no sabia anar
amb bicicleta ni era capaç de fer moltes altres
coses que gràcies a aquesta família d’acollida
de Porqueres que tan bé m’ha cuidat he pogut
aprendre.
He viscut moltes experiències que mai no oblidaré,
com ara veure el mar, anar amb vaixell, pujar als
parcs d’atraccions, veure tota mena d’animals i
sobretot, aprendre a parlar el català i el castellà,
llengües que en un futur em serviran per sortir-me’n
millor.
Mariam
P.D. Gràcies a totes les persones que ho han fet
possible.

CENTRE CÍVIC
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Porqueres ja té biblioteca
El 28 de setembre s’obren les portes a la nova biblioteca Carles Fontserè,
un espai per al foment de la lectura, la cultura, la formació i el lleure
Aquest és un dels equipaments més desitjats dels darrers anys a Porqueres i finalment
s’ha fet realitat. El dia 28 de setembre obre les seves portes la Biblioteca Carles
Fontserè, un espai de prop de 800 metres quadrats pensats per fomentar la lectura,
potenciar la cultura i el coneixement, ajudar en la formació i, per què no, ser un espai
més de lleure. El nou equipament estarà obert al públic de dilluns i divendres de 10 a
13 h i els dissabtes d’11 a 13 h, i totes les tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 h.

PA R L E M D E . . .

Malgrat que sigui un espai obert a tothom, està concebut principalment per prestar servei als
veïns de Porqueres. Així, s’ofereix accés lliure i gratuït als seus serveis bàsics: consulta dels fons
de la biblioteca, préstec individual i col·lectiu, informació i orientació en l’ús de la biblioteca,
servei d’informació, accés a la informació digital a través d’Internet, formació en alfabetització
informacional i programació d’activitats de dinamització cultural. Un dels objectius del servei és
fomentar la igualtat d’accés per a tothom, sense tenir en compte l’edat, la raça, el sexe, la religió,
la nacionalitat o la classe social.

El carnet de la biblioteca

Un homenatge al cartellista

Tot usuari de la biblioteca, si vol fer préstec,
necessitarà tenir el carnet, que es pot fer de
manera gratuïta a la mateixa biblioteca. Les
persones que ja tenen el carnet d’alguna
altra biblioteca de Catalunya, no caldrà que
se’l facin. Amb aquest carnet, l’usuari podrà
accedir a la seva biblioteca habitual, però
també a qualsevol altre equipament del
Sistema de Lectura Pública de Catalunya del
qual forma part, és a dir, podrà utilitzar els
serveis de qualsevol dels centres del conjunt
organitzat de serveis de biblioteca pública
de Catalunya. Totes aquestes biblioteques
col·laboren oferint els serveis de lectura
pública sota criteris de qualitat i eficàcia
adequats a les necessitats de la ciutadania i
de la xarxa social dels municipis respectius,
i aportant els recursos i experiències per a la
totalitat del Sistema.

La biblioteca de Porqueres rep el nom del cartellista més reconegut del nostre país i que
va passar els darrers anys de la seva vida al nostre municipi: Carles Fontserè i Carrió
(Barcelona, 1916 - Porqueres, 2007). D’aquesta manera, es vol retre homenatge al
destacat dibuixant, pintor, il·lustrador, escenògraf, fotògraf i gran referent del cartellisme de
la Guerra Civil, i autor de tres volums de les seves pròpies memòries.
Carles Fontserè va haver d’emprendre un llarg camí cap a l’exili el 1939. Primer va anar a
França, i posteriorment va viure a Mèxic i als Estats Units. L’any 1973 va tornar a Catalunya,
on es va instal·lar en una masia de Porqueres. Els darrers anys va ser un dels personatges
que més suport van donar a la campanya de la Comissió de la Dignitat per al retorn dels
papers de Salamanca, entre els quals hi ha alguns dels seus cartells més coneguts.
A la biblioteca es podrá consultar el fons bibliogràfic de l’artista, que actualmente és
propietat de la Generalitat de Catalunya.

www.bibgirona.cat/porqueres
biblioteca@porqueres.cat · 972583898

Tret de sortida
amb l’exposició “Carles
Fontserè: photocitizen”
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On trobar què?
La biblioteca Carles Fontserè té una superfície de 774,45 m2 distribuïda en dues plantes,
que estan organitzades per espais diferenciats segons la temàtica i els diferents usos.

Planta Baixa
· Vestíbul: espai que també s’utilitza
		 per a exposicions.
· Lavabos
· Taulell d’acollida, informació i
		préstec
· Àrea infantil: per a menors 		
de 13 anys, en relació amb l’etapa
		 d’escolarització de primària
· Àrea adults de ficció: per a majors
		 de 13 anys
· Àrea d’audiovisuals: per a majors
		 de 13 anys
· Àrea de diaris revistes: per a
		 majors de 13 anys
· Àrea d’Internet i ofimàtica: per a
		 majors de 13 anys

Planta Primera
· Vestíbul: espai que també s’utilitza
		 per a exposicions.
· Àrea adults de consulta: per a
		 majors de 13 anys
· Sala polivalent: equipada amb un
		 canó projector, es pot convertir en
		 dues aules per fer-hi diverses
		 activitats: tallers, xerrades... Hi
		 haurà la possibilitat de llogar-la
· Cabines d’estudi i de treball en
		 grup: per a majors de 16 anys

Els serveis que s’ofereixen
· Préstec
· Préstec interbibliotecari
· Internet, ofimàtica i zona wifi
· Desiderates
· Catàleg informatitzat
· Informació
· Sala Polivalent
· Aules d’estudi
· Reproducció de documents
		 mitjançant fotocopiadora i 		
		impressora

A més, la biblioteca promou i acull
activitats culturals i de foment de la
lectura obertes a tothom:
· Clubs de lectura
· Visites escolars
· Hores del conte
· Tallers
· Programes lectors
· Exposicions

Coincidint amb el dia de la inauguració de
la nostra biblioteca també s’exposarà una
exposició de fotos realitzades per l’artista que
li dóna nom, Carles Fontserè.
Es tracta d’una mostra que reivindica el
seu fons fotogràfic i el seu vessant com a
fotoperiodista, amb una selecció de seixanta
peces, la gran majoria inèdites, que l’artista
va fer durant el seu exili a diferents ciutats del
món, entre les quals hi ha Nova York, Mèxic
D.C, Roma, Londres i París, presentades amb
un format en blanc i negre que és tal com ell
treballava.
Aquesta exposició la va organitzar l’entitat
Bonart Cultural i la Fundació Lluís Corominas
de Banyoles l’any 2012 per commemorar el
cinquè aniversari de la seva mort.
Podrem gaudir d’aquestes fotografies durant
un mes en horari d’obertura de la biblioteca.

PA R L E M D E . . .
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El Casal Esportiu torna a batre rècord
de participants
Després de l’èxit del 2012, la nova versió
del Casal Esportiu de Porqueres no s’ha
estancat i aquest 2013 ha augmentat un
27% respecte l’any anterior, tancant amb
una participació de 437 nens i nenes de tota
la comarca. L’èxit de la proposta radica en la
gran varietat d’activitats que es duen a terme,
a un preu molt competitiu, bàsicament pel
fet que darrera hi ha una entitat sense afany
de lucre, com és l’Associació de Clubs Esportius de Porqueres. A més, s’ha donat feina a
45 joves del municipi, i tots disposen de la titulació per treballar de monitors.

La Salle Girona guanya l’onzena edició
de les 12 hores de bàsquet

ESPORTS

La Salle Girona va guanyar l’onzena edició
de les 12 hores de Bàsquet de Porqueres,
després d’imposar-se al CB Salt per 57 a 49.
Els dos equips van arribar a la final després
de classificar-se com a segons a la lligueta
inicial. Va ser nomenat MVP del torneig el
pivot de La Salle Girona Adrià Artacho, mentre
Pau Martínez del mateix equip, va guanyar el
concurs de triples que es va disputar abans de
la final.

El Memorial Joan Estany
arriba a la 21ª edició
Tot i que inicialment s’havia previst per al dia 28 d’agost, finalment el Memorial Joan
Estany, la degana de les activitats esportives de Porqueres, es va celebrar el 31 d’agost,
amb la presència del Portbou, que va ser el rival del primer equip de la UE Porqueres.
El partit va ser molt igualat durant els primers 45 minuts, però a la segona meitat el
Porqueres va imposar la seva qualitat, superant als de l’Alt Empordà per 2 a 0.

El PAP organitza
proves federatives per
assolir el nivell A

El 14 de juliol passat van passar pel pavelló d’esports
de Porqueres més d’un centenar de patinadors
i patinadores de diferents clubs de la província
que van participar durant el matí a les proves de
certificat d’aptitud i durant la tarda a les proves de
nivell A. Del club Patinatge Artístic Porqueres van
participar 4 patinadores, assolint dues d’elles, Irina
Ensesa i Duna Coll, el certificat d’aptitud i el nivell
A, respectivament.

Més de mil participants
als Esports al Carrer
Amb nou anys de vida, els Esports al Carrer estan
totalment consolidats com una referència esportiva

de l’estiu a nivell comarcal, ja que any a any van
augmentant la participació. Aquest 2013 les
diferents activitats han aplegat un total de 1.080
participants.
En aquesta edició, dues de les activitats, futbol
platja i handbol platja, s’han ofert exclusivament als
més joves, mentre la resta d’esports eren oberts a
infantils i adults.

BIM 13
Un projecte de llarga durada

Un gran equipament

El pròxim 28 de setembre inaugurarem la Biblioteca de
Porqueres. Fer una inauguració avui dia pot semblar anar
contracorrent, i és que actualment no hi ha gaires equipaments
que es posin en funcionament. Però hem de remarcar que
la Biblioteca no és una obra “puntual”, ja que ens hem de
remuntar 7 anys enrere per poder veure l’inici de les obres.
Amb la construcció dels fonaments es va aprofitar el buidatge
per fer l’aparcament i un dipòsit d’aigua. Per tant, podem dir
que el procés de com construir la biblioteca i com assumir la
seva construcció, ha estat molt meditat.
Les seves dimensions responen a la necessitat de donar un
servei supramunicipal, és a dir, a la població de Porqueres
i d’altres municipis, per tal d’augmentar la viabilitat de
l’equipament. I pel que fa al manteniment, està equipada amb
un sistema domòtic que permet regular el consum energètic
en funció del que es necessiti en cada moment.
Aquesta obra ha estat com una guardiola: poc a poc l’hem
anat omplint i ara hem arribat al moment de disfrutar
l’estalvi, un resultat del qual n’estem molt orgullosos. De la
mateixa manera que el pavelló d’esports i el centre cívic són
equipaments de referència a la comarca, la Biblioteca també
ho serà amb la implicació de tothom.
La Biblioteca ha estat un projecte dilatat en el temps, i alhora,
la plaça major ha anat prenent forma en els últims anys. Ara
ja ens queda una mica lluny aquell temps en què teníem un
camp de futbol de sorra....I és que la implantació dels serveis
ha estat considerable: primer va ser el consultori, ubicat a
la zona dels barracons del camp de futbol; més endavant
van venir els locals parroquials; posteriorment el centre de
serveis per a la gent gran ubicat a l’antic local social de la UE
Porqueres i ara arriba la Biblioteca.
Tots aquestes instal·lacions són equipaments de serveis a les
persones i és que la nostra idea de Plaça Major és la d’una
plaça que no només sigui un lloc de trobada sinó també una
zona de serveis per a tots nosaltres.

Una vegada més, tenim l’oportunitat d’escriure en el BIM, un
dels canals informatius que té l’Ajuntament per informar els
seus veïns de les activitats que ja s’han dut a terme i de les
properes.
Les darreres setmanes hem pogut veure la transformació de
l’antic camp de futbol amb l’inici de la futura Plaça Major del
municipi, on, poc a poc s’estan habilitant nous equipaments:
els locals parroquials, el centre de dia per a la gent gran, el
consultori local i la seva ampliació i, finalment, la biblioteca,
una obra que va començar el 2010 amb un pressupost d’1
milió d’euros, més 50.000 euros per al mobiliari. Una biblioteca de 700 metres quadrats per a un municipi de poc més de
4.400 habitants. Estem segurs que si ara s’hagués de tornar
a redactar el projecte es faria d’una altra manera. Nosaltres,
quan el projecte estava sobre la taula, ja vàrem trobar que
es tractava d’una biblioteca desproporcionada per al nostre
municipi, per això vam proposar la possibilitat de condicionar
el magatzem de la brigada municipal. Es tracta d’un local de
dues plantes, a tocar del pati de l’escola l’Entorn, amb la possibilitat de poder fer-hi dues entrades: una des de la mateixa
escola, per als alumnes, i l’altra des del carrer Isaac Albéniz,
d’accés per a tota la població. L’equip de govern, però, va considerar que la nostra proposta no era viable i va optar per la
construcció de l’edifici que actualment veiem a la futura Plaça
Major. Després de molts anys i algun entrebanc, finalment
aquest setembre es farà la inauguració de la nova Biblioteca
de Porqueres. I tot i que, com dèiem, no estem d’acord amb
l’excessiva despesa que ha suposat i suposarà per a les arques
municipals, us animem a utilitzar-la per tal de rendibilitzar-la.
Segurament que heu notat que actualment l’Ajuntament no
està treballant en grans obres a causa de la falta de recursos
econòmics. Ara com mai fa falta gent amb empenta, gent que
sàpiga fer molt amb molt poc, amb il·lusió per emprendre nous
projectes. Al nostre municipi tenim gent que reuneix aquests
requisits, i ara com mai hem d’unir esforços i deixar-nos de qui
és qui i dels seus interessos.
Per acabar, us animem a participar dels actes que s’estan organitzant a nivell de tot Catalunya per reclamar la constitució
d’un Estat Propi.

E S C R I T S M U N I C I PA L S
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La Diada
a Porqueres

C ATA L U N YA I P O R Q U E R E S

L’11 de setembre passat es va celebrar com
sempre la Diada Nacional de Catalunya a
Porqueres. Es van celebrar les sardanes a la
plaça 11 de setembre a les 7 de la tarda, fet que
va permetre a molts dels assistents participar
en la Via Catalana per la Independència. Al
matí també es va fer la pedalada de la Diada,
amb l’assistència d’unes 50 persones. Des de
l’Ajuntament volem agrair tot l’esforç de l’ANC
per fer possible un acte tan emblemàtic com
va ser la Via. L’Ajuntament continuarà donant
suport al poble de Catalunya per tal de fer
realitat el dret a decidir i que aquest es pugui
exercir a través d’una consulta el 2014.

TELÈFONS
D’INTERÈS
Ajuntament Porqueres
Tel. 972 57 01 02
Fax. 972 57 04 12
Bombers
Tel. 972 57 40 80
CAP Banyoles
Tel. 972 57 25 10
Casal de la
Gent Gran
Tel. 972 57 26 01
CEIP L’Entorn
Tel. 972 57 40 17

Correus
Tel. 972 57 09 99
Creu Roja
Tel. 972 57 24 50
Emergències
Tel. 112
Farmàcia
Josep M. Torres
Tel. 972 57 27 99
Jutjat de Pau
Tel 972 58 27 23

CEIP El Frigolet
Tel. 972 57 46 29

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

Centre Cívic
Tel. 972 57 36 12

Mossos d’Esquadra
Tel. 972 18 16 50

Bar del Centre Cívic
Tel 972 57 27 96

Pavelló Municipal
d’Esports
Tel. 972 58 18 07

Centre de dia
Tel. 972 58 40 33
Clínica Salus
Infirmorum
Tel. 972 57 02 08
Consell Comarcal
Tel. 972 57 35 50
Consorci de l’Estany
Tel. 972 57 64 95
Consultori Porqueres
Tel. 972 57 63 59

Punt d’informació /
Quiosc
Tel. 975 580 510
Sece “Llum”
Tel. 900 131 326
Serveis Socials
Tel. 972 58 03 88
Taxis
Tel. 972 57 05 14
Teisa
Tel 972 57 00 53

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.

