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Dues obres importants
per millorar el nostre municipi
Estem a punt d’encetar el nou any 2014 amb
tot el que això comporta per a una administració com és el nostre ajuntament: aprovació del
pressupost municipal, amb la dinàmica que ha
marcat els darrers anys d’anar-nos estrenyent
el cinturó, i aprovació de les taxes i impostos.
Ambdues decisions s’han de prendre conjuntament. Una, afecta directament a l’altra. Som
molt conscients que hem de garantir la prestació dels serveis que se’ns demanen i, alhora,
fer-ho de manera suportable pels nostres veïns,
és a dir, trobant el millor equilibri possible.
Per al 2014 s’han incorporat dues obres importants, el desenvolupament de les quals està
condicionat a ajuts externs. Una és el vial paral·
lel a la riera Codines, que enllaçarà el carrer
Estació amb el carrer Miquel Martí i Pol i que
té prevista una subvenció per part de la Generalitat. Aquesta obra ha de completar l’obertura
del tram del carrer Miquel Martí i Pol a l’alçada
de la carretera de Corts, iniciativa ja pressupostada aquest 2013. El segon projecte és el que
preveu la millora de diferents carrers del municipi i està condicionat a una ajuda de la Diputació de Girona. Un cop acabada la biblioteca i
després d’estar tres anys sense contractar nous

crèdits, creiem adient plantejar aquestes dues
noves obres que d’una banda, han de permetre millorar la mobilitat a una part important del
municipi i de l’altra, han de conservar i millorar
l’actual xarxa de carrers. Tot i que el pressupost
creix lleugerament, ens trobem que la despesa
fixa, sobretot pel que fa a consums energètics,
va augmentant, fet que comporta que moltes
actuacions disposin de menys diners. Com he
dit al principi, ha tornat a tocar estrènyer-se el
cinturó.

Salvador Ros i Reig
ALCALDE DE PORQUERES

El 2014 també suposarà el repte de dur a terme
una consulta per poder definir el nostre futur
com a país. Desitjo que aquest procés avanci
amb els consensos necessaris però alhora, amb
la fermesa i claredat que el poble reclama als
polítics. Com a ajuntament ens posicionarem
clarament al costat de la democràcia i donarem
suport al govern del nostre país en aquests moments històrics.
Us animo a participar activament en les diverses activitats que hi ha programades per aquestes dates i us desitjo unes molt bones festes i
un bon 2014!!

E D I TO R I A L

EDITORIAL Dues obres importants per millorar el nostre

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.
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El Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal
(POUM) de Porqueres ja ha estat publicat

La Via Verda ja és transitable al seu pas pel municipi

BIM 5

LA PROPERA ACTUACIÓ CONSISTIRÀ EN LA NETEJA DE DEIXALLES AL RIU TERRI

Ara, el document ja és vigent i tots els ciutadans el poden consultar a través del web, a
www.porqueres.cat. Aquest document és el
que marca el futur urbanístic de la nostra població. El nou POUM delimita el creixement de
la zona industrial i ordena les zones de Mata,
les Pedreres i Miànigues com a nucli urbà. A
més, preveu que es puguin construir nous habitatges al municipi.
A grans trets la diferència entre les normes
subsidiàries que tníem fins ara i el POUM
serien les següents:

SOL URBÀ
NORMES SUBSIDIÀRIES

POUM

Sòl urbà

162,27 ha

195,37 ha

Sòl urbà delimitat

41,64 h

13,9 ha

Sòl rústic

3.166,09 ha

3.160,73 ha

HABITATGES
Habitatges pendents
de construir

NORMES SUBSIDIÀRIES

POUM

488

707

JOVENTUT

l’Ajuntament de Porqueres va organitzar una
neteja de vegetació per habilitar el tram on
passarà la futura Via Verda al municipi. Des
del Consistori es valora molt positivament la
feina feta pels assistents voluntaris en aquesta
primera desbrossada, ja que es va aconseguir l’objectiu previst. Per tant, actualment la
Via Verda ja es pot recórrer des del polígon
industrial fins al molí de Mata. Les properes
actuacions consistiran en la neteja de deixalles al riu Terri. L’àrea de Medi Ambient fa una
crida a participar en la neteja d’aquest espai,
amb l’objectiu de seguir divulgant els valors
culturals i naturals de l’entorn paisatgístic de
Porqueres.

Els voluntaris, treballant per desbrossar el vial.

VEÏNS
Increments dels
veïns al munipi

NORMES SUBSIDIÀRIES

POUM

488 x 2,5 = 1.220

707 x 2,5 = 1.768

Activitats per als joves per practicar anglès
Les diferents àrees de joventut dels ajuntaments del Pla de l’Estany, conjuntament amb
el Consell Comarcal, han programat diverses
activitats en anglès per promoure l’aprenentatge d’aquesta llengua d’una forma diferent
entre els més joves. Durant aquesta tardor
hem dut a terme dos tallers de cuina: un amb
la Susan Baker, una americana que fa més
de trenta anys que viu a casa nostra, que
ens va aproximar a la cuina del seu país; i

Després de l’acord entre diversos ajuntaments
per desencallar el projecte de Vies Verdes, i
vista la dificultat per executar projectes, es va
decidir fer alguna actuació per habilitar la Via
Verda al seu pas per Porqueres, atès que ja
es disposa dels terrenys. Així doncs, dissabte
23 de novembre, l’Àrea de Medi Ambient de

l’altre amb el professor d’anglès John Duran,
que ens va introduir a la cuina vegetariana.
Ambdós tallers es van realitzar a la cuina de
l’escola l’Entorn amb una bon nombre d’assistents, que van acabar molt satisfets i amb
ganes de repetir l’experiència. Aquesta programació continuarà en els propers trimestres amb activitats diverses i seguint amb la
idea d’acostar l’aprenentatge de l’anglès als
joves d’una forma divertida.

Neteja de camins i rieres
L’Ajuntament de Porqueres ha arranjat els camins de Puig Clarà
i del Frigolet per garantir l’accés a aquests dos punts. Aquestes
actuacions s’han realitzat amb àrid reciclat tal com ja va essent
habitual en el manteniment de camins que fa el consistori.
A més, s’han netejat rieres com ara la de Rodeja, per tal d’afavorir la sortida d’aigües i evitar així els desbordaments en èpoques
de pluja.

Arranjament del camí públic amb àrid reciclat.

L’Ajuntament aprova un
pressupost de contenció
per al 2014
L’ Ajuntament de Porqueres va aprovar en ple extraordinari del
27 de novembre passat el pressupost municipal per a l’ exercici
2014, que ascendeix a un total de 3.845,00 euros.
Es tracta d’un pressupost d’austeritat i de contenció. Pel que
fa a les partides d’ordinari, es mantenen i els diners destinats
es reparteixen principalment en sous, manteniment de les
instal·lacions i serveis. Pel que fa a la partida d’inversions, puja
633.312.euros, que es destinaran a arranjaments de les vies públiques, adequació zona esportiva i a la millora del carrer Issac
Albeniz.

La neteja de rieres evitarà desbordaments.

HISENDA

URBANISME

El 22 d’octubre passat es va publicar el nou
Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM)
de Porqueres al diari oficial de la Generalitat.
Es posa així punt i final a un procés complex i
laboriós que es va iniciar el 2005.

URBANISME

El Pla planifica i ordena el creixement de la població
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Un moment de la inauguració oficial

CURSOS MONOGRÀFICS
AL CENTRE CÍVIC DE PORQUERES

LECTURES RECOMANADES

BIM 7

INFANTILS
Cultura japonesa

Si t’agrada ballar no hi ha excusa per no ferho! Obrim un grup “absolut” per a tothom que
vulgui aprendre a ballar Hip Hop / Street Dance.
A través d’una coreografia en grup, la Cora us
guiarà pels moviments d’aquest estil de ball.
Professora: Cora Grau Dates: del 8 de gener al 26 de
març · Horari: dimecres de 21 a 22 h Edat: a partir
de 18 anys Preu: 45 euros · Codi: HH ABSOLUT

Aquest taller constarà de tres sessions
d’introducció a la llengua japonesa i dos
d’aspectes culturals del país nipó. La cerimònia
del te i el vestuari seran dos dels aspectes que
treballarem, conjuntament amb la cal·ligrafia.
Professora: Carme Feliu (Escola Nipponia) Dates:
del 20 de febrer al 20 de març · Horari: dijous de 18
a 20h Preu: 60 euros · Codi: JAPO

Cantem gospel, musicals
i greATest hits “a capella”

Tast de vins de catalunya

T’agrada cantar amb grup? Doncs aquest es el teu
curs! A cada sessió aprendràs tècnica vocal, farem
exercicis per cantar en grup i cantarem un repertori
d’allò mes variat i fresc! Des de gospels i musicals,
passant pels greatest hits de la música. Fins hi tot
podrem cantar les cançons que vosaltres proposeu
i que més us agradin! Al finalitzar el curs farem un
concert per mostrar el treball fet.
Professora: Mònica Orpí Dates: del 5 de febrer
al 18 de juny · Horari: dimecres de 15.30 a 17h
Edat: de 12 a 18 anys Preu: 50 euros (abans de
començar el curs) + 50 euros (abans de l’abril)
Codi: CANTAR

CENTRE CÍVIC

Cistelleria
En aquest taller d’iniciació aprendreu tècniques
bàsiques de cistelleria tot fent peces senzilles
i útils. El punt de partida seran treballs amb
base de fusta i més endavant farem objectes
més elaborats fins arribar a fer cistells.
Professors: Lluís Balló i Esteve Masó Dates: del 6
de febrer al 27 de març · Horari: dijous de 18 a 20h
Preu: 50 euros · Codi: CISTELL

Amigurumis
Els amigurumis són ninots de ganxet senzills i fàcils
de fer. Es poden realitzar amb simpàtiques formes:
bolets, balenes, gats, gossos,... Qualsevol que tingui
ganes pot realitzar un amigurumi, no cal saber ganxet.
Professora: Carme Torres Dates: del 10 de febrer al
24 de març · Horari: dilluns de 17 a 18.30h Edat:
a partir de 7 anys Preu: 40 euros · Codi: AMIGURU

A través de tasts, coneixerem els vins que es
fan a casa nostra de la mà d’un dels mestres
sommeliers amb més experiència de la
província. Aprendrem les DO del principat i
degustarem una selecció dels vins que elaboren.
Professor: Agustí Ensesa Dates: del 13 al 27 de
març · Horari: dijous de 19.30 a 21.30h Edat: a
partir de 18 anys Preu: 50 euros · Codi: VINS

Auto-taller de bicis
Converteix-te en un manetes de les bicicletes.
Aprendrem
a
arreglar
punxades,
canviar
pneumàtics, regular frens de disc, canvi de
pastilles, cadena, rentat, olis,... i mantenir la teva
bicicleta sempre apunt per a la propera sortida.
Professor: Torquato Checa Dates: del 4 de març a
l’1 d’abril · Horari: dimarts de 19 a 20.30h Preu: 40
euros · Codi: BICI

Aplicacions Google*
La plataforma google dóna una gran possibilitat
d’aplicacions a l’usuari per facilitar les tasques
professionals i personals. Coneixerem les opcions
que ens ofereixen el gmail, el drive, calendar, google
plus, hang outs i picassa (photos).
Professor: Marc Ayats Horari: dimarts de 19.30 a
21h · Dates: del 28 de gener al 25 de febrer Preu:
20 euros · Codi: GOOGLE
*Es recomana portar portàtil o tablet.

De 0 a 3 anys
En Pep. Denchfield, Nick; Parker, Ant [il].

Apps per a tablets**
En un mar infinit d’aplicacions per a les nostres
tablets us donarem a conèixer aquelles apps més
interessants per millorar la productivitat o facilitarvos el dia a dia i també un bon nombre d’apps
destinades a l’oci i el gaudi personal.
Professor: Marc Ayats · Dates: de l’11 al 18 de març
Horari: dimarts de 19.30 a 21h · Preu: 10€ · Codi:
APP
**Es recomana portar tablet.

Fotografia digital · Iniciació***
La qualitat de les càmeres fotogràfiques actuals
és molt alta, per això t’ensenyarem a utilitzar-la.
T’ajudarem a familiaritzar-te amb els conceptes
tècnics de la fotografia i a través de la pràctica
descobrirem els secrets de la càmera de fotos.
Professor: Xavi Pérez · Dates: del 7 al 28 de febrer
· Horari: divendres de 19.30 a 21h · Preu: 40 euros
· Codi: FOTO
***Cal portar càmera de fotos digital (réflex)

Aquí mares
Espai de trobada per gaudir i compartir
l’experiència de ser mare i reafirmar el
sentiment d’unió i complicitat entre dones.
Tractarem temes com el part i els canvis que
s’esdevenen amb la maternitat, el son, el plor,
l’alimentació, la família i la relació amb la
parella, la cirança conscient i respectuosa, la
salut dels nostres fills,...
Tots els dimarts de 17 a 19h
A partir del 14 de gener.

INSCRIPCIONS I PAGAMENT
www.centrecivicporqueres.cat
HORARIS DEL CENTRE CÍVIC
Dilluns a divendres de 17 a 21h
C/ Mercè Rodoreda, 5 - 17834 Porqueres
Telf. 972 573 612 / 672 220 255
info@centrecivicporqueres.cat

Barcelona: Cruïlla, 2013

De 3 a 6 anys
El gat vermell, el gat blau. Desmond, Jenni.
Madrid: Lata de Sal, 2013.

A partir de 6 anys
L’increïble nen menjallibres. Jeffers, Oliver.
Algemesí: Andana, 2013.
Una setantena de persones van participar en els
actes d’obertura de la biblioteca.

La biblioteca ja està en marxa
Unes 700 persones van assistir, el 28 de
setembre passat, a la inauguració oficial de
la nova biblioteca municipal Carles Fontserè,
amb un fons de prop de 9.000 llibres. L’acte
va comptar amb la presència del conseller de
Cultura, Sr. Ferran Mascarell, el vicepresident
de la Diputació de Girona, Sr. Miquel Noguer i

Rafael Dehesa presenta
“Memòria en pedra”
El Punt d’Informació de
Santa Maria de Porqueres
torna a ser la seu d’una nova
exposició. Aquesta vegada
es titula Memòria en pedra,
un
recorregut
il·lustrat
d’edificis de pedra (ermites
i cases) de la comarca del Pla de l’Estany.
L’autor, Rafael Dehesa, pretén recordar el
valor de la pedra a través de dibuixos fets
amb carbó i grafit. La inauguració serà el
pròxim 12 de gener a les 12 del migdia.
L’exposició estarà oberta fins al 10 de març
en l’horari del Punt d’Informació.

de l’alcalde de Porqueres, Sr. Salvador Ros. A
la tarda, la festa va continuar amb un concert
de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, dins
el programa Espais Sentits per commemorar el
centenari de Salvador Espriu. Paral·lelamentt,
es va fer una lectura de poemes del poeta a
càrrec de l’actor Jordi Coromina.

Vine al Club de Lectura
La Biblioteca està posant en marxa els
Clubs de Lectura. Es tracta d’un grup
de persones que llegeixen el mateix
llibre i després es troben per comentarlo. El llibre els el deixa la biblioteca
gratuïtament i les trobades són mensuals.
El Club de Lectura d’adults es trobarà el
darrer dimecres de mes, a partir de dos
quarts de set de la tarda, i el d’infantil,
es reunirà el segon dimecres de mes, a
dos quarts de sis. Us podeu inscriure a
l’adreça biblioteca@porqueres.cat.
Hora del conte: Cada primer dimecres
de mes a les 17.30 h.

A partir de 9 anys
La maravillosa historia de Carapuntada:
una criatura casi humana. Bass, Guy;
Williamson, Pete [il. Barcelona: Molino, 2013.

Per a joves a partir de 12 anys
La dulce venganza de Celia Door
Finneyfrock, Karen. Barcelona: Siruela, 2013

ADULTS
Per als solidaris
La solidaritat no degenera: el llibre de la
Marató: Viena, 2013
Per als qui els agrada la bona cuina
100 plats indispensables de cuina
catalana. Fàbrega, Jaume. Cossetània, 2013.
Per als amants de les tradicions culturals
Qu4rts de n9u. Tot el que cal saber sobre
el món casteller. Sans, Raquel; Martínez del
Hoyo, Patrícia.: Ara llibres, 2013

Per als amants de la literatura
Butchers’s crossing. Williams, John.
Edicions 62, 2013
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Hip hop / street dance absolut

La 18a Fira d’Hivern torna a omplir els carrers de Porqueres

Tu decideixes com vols envellir

La visita guiada per Can Tista, la residència de Carles FontserÈ, va ser la novetat d’enguany

Millorar l’autonomia de la gent gran tenint en compte el seu projecte de vida són alguns dels objectius
del programa SUMAR implantat al Centre de Serveis per a la Gent Gran de Porqueres

La Fira d’Hivern, que enguany ha arribat a la
18a edició, ha tornat un any més a Porqueres
amb un gran èxit de participació. La Fira
va arrencar divendres 6 de desembre a Can
Carreras amb l’obertura de la fira del vi i del
formatge i productes artesans realitzats per

La mainada també s’ho va passar molt bé.

diferents col·lectius del municipi. Els assistents
van poder visitar l’estand de l’Ajuntament, on
enguany s’hi podia trobar informació de la
Biblioteca Carles Fontserè i de com es pot dur

La bústia
solidària
Al llarg dels tres dies de la Fira d’Hivern
de Porqueres, hi va haver instal·lada
una bústia solidària per recaptar fons
econòmics pels afectats del tifó Haiyan
a Filipines. Amb les petites aportacions
de tots els visitants de la Fira vam poder
col·laborar amb aquesta causa. Al final
es van recollir 100,31 euros. Moltes
gràcies a tots.

a terme un bon reciclatge casolà. Al llarg del
matí els petits van ser els protagonistes, tant al
concurs de dibuix sobre asfalt com al posterior
espectacle infantil a càrrec de Pot Petit amb
De Tots Colors.
Les activitats es van dur a terme durant tot el
cap de setmana: ball amb el grup Què Tal?,
el concurs d’allioli, una exhibició de playback
del Casal de la Gent Gran (en la qual hi van
participar més de 120 persones) i la Nit
d’humor, amb les entrades exhaurides. Una
de les novetats d’aquest any va ser la visita
guiada a Can Tista, residència del famós
cartellista Carles Fontserè els últims anys
de la seva vida, i en la qual hi van participar
una trentena de persones. En acabar, es van
poder degustar els tastets republcians que
va preparar el Grup Gastronòmic del Pla de
l’Estany.

Trobada Castellera
L’últim dia de la Fira va començar amb la
18a Cursa Popular de de Porqueres (més
informació a la pàgina 12 d’aquest butlletí ) i
va seguir amb les passejades amb poni i una

Visita guiada a Can Tista.

cercavila de Colles Castelleres des del Centre
Cívic fins a la Plaça Major, on va començar la 2a
Trobada de Castellers d’Hivern. Els Esperxats
del Pla de l’Estany amb poc més d’un any de
vida van poder carregar i descarregar un tres
de sis, un quatre de sis i un espectacular tres
de sis amb agulla.
A la Plaça Major també es va poder fruir de
l’11a Fira del Petit Mercader, amb 51 parades
al capdavant de les quals hi havia mainada.
Precisament, en aquesta Fira es van recollir
unes 300 joguines que es donaran a Càritas.
La Fira d’Hivern va acabar amb el 3r Gran
Dictat de Porqueres, una rèplica del famós
concurs televisiu. La guanyadora va ser Pilar
Bellapart, que va rebre una fantàstica tablet.

#firaporqueres
Totes les fotografies i comentaris que els visitants van fer al llarg del cap
de setmana sobre la Fira d’Hivern, es poden veure a la xarxa gràcies
al hashtag creat des de l’ajuntament #firaporqueres. Una manera fàcil
de posar en comú les vivències i fotografies més interesants de les
experiències dels participants a la Fira d’Hivern de Porqueres.

“Tu Decideixes com vols envellir” és el nom
del programa d’atenció centrada en la persona
que SUMAR està implantant al centre de
serveis per a la gent gran de Porqueres, així
com a la resta de centres de gent gran que
gestiona.
Es tracta d’un programa, pioner a Catalunya,
que s’adapta a cada persona, i que potencia,
en la mesura que és possible, la seva
autonomia i capacitats. Una alternativa
innovadora als models tradicionals d’atenció a
les persones que assisteixen o resideixen en
centres de gent gran.
Intentar que en el centre es sentin com a casa,

o tractar-los tal com són, com adults amb
capacitat per decidir, són només alguns dels
objectius d’aquest programa.
Des del primer dia que s’entra a formar part
del Centre es prioritza l’atenció a la persona i
aquesta pot participar a la presa de decisions
i decidir en tot allò que li afecti. Es tenen en
compte les seves preferències i desitjos, les
seves necessitats i/o expectatives i les seves
capacitats, i si no ho pot fer ell directament,
ho fa la família.
També es treballa per conèixer a la persona,
el seu projecte de vida, la seva biografia
personal, i sobretot respectem les seves

Créixer en família,
taller per a pares i mares
Un total de 16 famílies de Porqueres han participat en el cicle “Crèixer en família”, uns tallers
organitzats pel departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, l’objectiu
dels quals és tractar diverses temàtiques que afecten pares i fills. D’octubre a desembre, els
tallers que s’han dut a terme a Porqueres dins aquest cicle estaven adreçats a pares i mares
amb fills de 3 a 6 anys.
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costums, perquè pensem que a partir de la
seva història de vida podem adaptar-nos molt
millor a les seves necessitats
Decidir en quines activitats vol participar, de
quina manera vol ser anomenat, quins objectes
personals vol tenir al Centre per sentir-se més
com a casa o quines modificacions vol fer en
el menú que s’ajustin als seus gustos, o a on
volen anar d’excursió la propera vegada que
sortim del centre són només alguns exemples
del que decideix la nostra gent gran.
Decidir el nostre projecte de vida, mantenir la
identitat, sense haver de renunciar a la rutina,
tot i presentar una situació de dependència, i
aprofitar plenament l’etapa vital en la que ens
trobem, és el dia a dia del nostre centre de
gent gran de Porqueres.
Potenciar l’autonomia i les capacitats de
cadascú, que cap de nosaltres vol perdre, és
el nostre repte.

Neus Serra
Directora del Centre de Serveis de gent gran
de Porqueres

ACCIÓ SOCIAL

FESTES

PROMOCIÓ ECONÒMICA
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Un vial per recórrer l’estany en bici o a peu

Estalviem enllumenat per Nadal

PA R L E M D E . . .

A finals de desembre començaran les obres de millora de la carretera de circumval·lació de l’Estany.
Les reclamades obres de la carretera que
rodeja l’Estany de Banyoles començaran, per
fi, a finals de desembre de 2013. Amb aquesta
iniciativa es millorarà la circulació tant per als
vianants com per als
vehicles i es podrà
recórrer el circuit
circular de l’Estany en
perfectes condicions.
L’estany de Banyoles
s’ha convertit en un
punt de trobada per
a tots els veïns del
municipi i rodalies,
entre els quals s’hi
troba Porqueres. Tant
és així que de dilluns
a diumenge es pot
veure molts veïns
que van a passejar el
gos, córrer, caminar
o simplement a fruir
d’una tranquil·la passejada. Pel que fa als
ciclistes, però, es veuen totalment limitats a
l’inici i al final del carril bici, al terme municipal
de Banyoles, sense possibilitat de donar la
volta a l’Estany. Amb aquestes obres, l’estany
tindrà un recorregut perimetral que permetrà
fer excursions circulars pel carril bici. I evitarà
posar en perill la seva seguretat, així com la
dels vianants. Amb un total de 686.000 euros
de cost, les obres reduiran la calçada de sis
a cinc metres de llarg en tot el recorregut. A
part, també, es construirà un vial adaptat de
dos metres i mig d’amplada per als vianants
i ciclistes. Aquestes obres engloben un tram

de 2.220 metres de carretera (el costat
oest de l’estany), entre Lió i Santa Maria de
Porqueres. Tot i que inicialment s’havia valorat
la possibilitat d’eliminar un dels dos sentits

de circulació, o fins i tot la restricció
total del trànsit rodat en aquesta zona,
finalment s’ha decidit mantenir els
dos sentits. Tot i això, l’espai per a
vehicles serà d’ús exclusiu per als
veïns de la zona, i es recomanarà
als turistes altres itineraris o el pas a
peu. La velocitat màxima
no podrà superar els 30
km/h. La Diputació de
Girona és la propietària
dels 3,4 quilòmetres
de recorregut que
té la carretera de

circumval·lació de l’estany, 2,5 quilòmetres
dels quals pertanyen al terme municipal de
Porqueres. En acabar les obres de millorar,
l’entitat propietària cedirà la titularitat de la via
als Ajuntaments de
Banyoles i Porqueres.
Està previst que
les
obres
durin,
aproximadament, tres
mesos. Durant aquest
temps es patiran talls
de circulació. Tot i
això,
s’habilitaran
rutes alternatives per
als vianants i ciclistes.

L’Àrea de Serveis de l’Ajuntament de Porqueres
ha decidit que l’enllumenat de Nadal no
s’obrirà fins el dia 20 de desembre, seguint la
política d’estalvi energètic. Precisament, l’any
passat l’enllumenat de Nadal ja es va renovar
i es van canviar les bombetes incandescents
per tecnologia led. Aquesta és una mesura
més de l’Ajuntament de Porqueres per
contribuir a l’estalvi d’energia. Així mateix,

Els nens i nenes
de les escoles
de Porqueres
aprendran com
estalviar energia
Des de l’Area de Medi Ambient s’ha
encarregat a l’Escola de Natura un
material didàctic per tal que a través d’un
comptador elèctric situat a les escoles, els
alumnes puguin endinsar-se en el món de
les energies d’una forma molt pràctica.
Així podran comprovar el què poden
estalviar energèticament i econòmicament
amb accions ben senzilles.

properament es durà a terme una campanya
de substitució dels equips dels fanals, per uns
de més eficients i de menys potència. Des de
l’Àrea de Medi Ambient, agraïm l’acollida que
ha tingut entre la població aquestes mesures
d’estalvi energètic i econòmic, tot i que en
algunes zones del municipi han pogut tenir
molèsties per la pèrdua d’uniformitat produïda
per les apagades seqüencials.

A Porqueres, els
cotxes ecològics
tenen descompte
Des de l’Ajuntament s’aposta per
incentivar l’ús de vehicles poc
contaminants amb bonificacions de
fins un 75% en impostos
Els porquerencs i les porquerenques que
tinguin un cotxe considerat ecològic, que
inclou els elèctrics i els híbrids, l’any 2014
podran sol·licitar un descompte del 75% en
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Aquesta és l’aposta que està duent a terme
l’Ajuntament de Porqueres per tal d’incentivar
l’ús d’aquests vehicles.
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ALERTA!
Us recordem que en cas de detectar
un punt de llum apagat, o en mal
funcionament no dubteu en utilitzar
el telèfon d’averia que té a disposició
l’empresa: 900 13 13 26

Tens contractat
el servei que
necessites?
Una manera d’estalviar diners és
comprovant que tenim contractat el
què necessitem. Així doncs, podem
estalviar uns 40 euros a l’any per cada
kw que reduïm del terme potència.
Penseu però, que canviar la potència
contractada suposa unes despeses de
canvi de contracte per part de l’empresa
comercialitzadora i substitució de l’icp.

MEDI AMBIENT
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La cursa va tenir molt bona acollida i molt bona participació.

Gran èxit de de la cursa americana de motocròs
El Porqueres Motor Club recupera aquesta competició, que va superar els 90 pilots
Després de dos anys sense dur-se a
terme, el Porqueres Motor Club va tornar a
organitzar el diumenge 24 de novembre la
Cursa Americana de Motocròs, que enguany
arribava a la 5a edició. Els dubtes inicials
sobre si la participació seria bona es van
esvair a primera hora, ja que a les 9 del matí
hi havia 94 inscrits en les diferents categories.
A dos quarts d’onze del matí va començar la
primera cursa. Totes les categories van fer un
total de dues mànegues, i se sumaven els dos
resultats per obtenir el guanyador final.

ESPORTS

En 50cc, el protagonista va ser Víctor Puig,
que va guanyar amb molta autoritat les dues
mànegues. El van acompanyar al podi Aleix
Domínguez i Marc Pérez. En 65cc, la victòria
va ser per a Pol Oliveras, mentre que en
segona posició va quedar Edgar Canet i en
tercera, Daniela Guillén.
La categoria de 85cc va tenir representació
local, amb la presència del pilot del Motor
Club Parc Pla de l’Estany, Guillem Espinosa.
En la primera mànega en Guillem va fer una
bona sortida i semblava amb opcions, però
una caiguda el va relegar a la vuitena posició
final. El guanyador va ser Gervasio Cañas,
seguit d’Àlex Santin i Oriol Oliver.

Categoria Màster
La categoria Màster va ser la més nombrosa,
amb un total de 31 pilots inscrits. Aquest
fet va obligar l’organització a partir els pilots
en funció dels temps dels entrenaments.
Finalment, els 11 millors es van disputar la
victòria, mentre els altres 20 es van haver
de conformar en competir en una cursa de
consolació.
En aquesta categoria hi havia moltes
esperances entre l’afició local ja que Xavi
Pinsach i Marc Robert del Porqueres Motor
Club, partien entre els favorits, fet que van
corroborar obtenint el dos millors temps en
els entrenaments. Una petita enganxada
entre els dos pilots a la primera mànega
va fer perdre posicions a Marc Robert, que
tot i guanyar a la segona, es va haver de
conformar amb la 3a posició del podi. Xavi
Pinsach va ser més regular, i amb una 2a
i 3a posició va pujar al 2n lloc del podi. El
guanyador final va ser Marc Riera.
La categoria Elit comptava amb la participació
del conegut pilot de Peu a Baix Motorsport
Girona, Gerard Garcia, que no va decebre
i que a part de guanyar la prova, va marcar
el millor temps per volta dels 94 participants

en els entrenaments i també la volta ràpida
en cursa. El van acompanyar al podi Elisson
Medeiros i Albert Rissech. La categoria de
Veterans també tenia representació local,
amb la participació de Manel Barea del
Porqueres Motor Club. En la primera mànega,
i va ocupar la 5a posició, però a la segona no
va poder seguir el ritme dels millors, fet que el
va relegar a la 7a posició final. El guanyador
de la categoria va ser Albert Colomer, seguit
de Carlos Jiménez i Carlos Morchón.
Com a anècdota, cal destacar la presència
del guanyador del Dakar 2004, Nani Roma,
que era Porqueres per acompanyar el seu fill
de 5 anys, Marc Roma, que va participar a la
categoria de 50cc.

Nani Roma va ser també a Porqueres
acompanyant al seu fill a la cursa.

L’aposta del CC Pla de l’Estany per tornar
a portar la Copa Gironina a Porqueres va
resultar molt positiva. Amb una participació
de 320 corredors/es, la cursa disputada a
Porqueres el 12 d’octubre passat ha estat la
segona més multitudinària de les vuit que
han integrat aquest any el circuit gironí.
La pluja de la nit abans va complicar una
mica més un circuit que ja sense aquest
factor és dur i exigent. Francesc Freixer
i Jordi Quintanas (CC Serinyà) es van disputar la victòria a l’esprint, després que el de
Porqueres atrapés al del Bicis Esteve a la baixada de Sant Patllari. En els últims metres, el
barceloní va ser més ràpid i va guanyar la prova amb un temps de 1h51’51”.
Entre els locals, a part de l’excel·lent cursa de Jordi Quintanas, Pere Sánchez va finalitzar
en 7a posició la volta llarga i va ocupar la 2a posició de veterans 40. Xavier Duch, a la volta
curta i categoria esplai, va aconseguir la seva primera victòria en la Copa Gironina. Lluís
Jutglar, en veterans 40, va acabar en 14a posició.
Cal dir que el format d’aquesta competició permet compaginar la cursa competitiva amb
una marxa popular oberta a tothom i enguany la de Porqueres complia la 13a edició.

La cursa popular
compleix la majoria d’edat
La 18a edició de la Cursa Popular de
Porqueres disputada diumenge 8 de
desembre va aplegar a 322 corredors, i es
manté com la segona més participativa de la
comarca, darrera la de Palol i davant les de
Banyoles i Cornellà del Terri.
Josep Mª Roura (CN Olot) es va imposar en
categoria masculina, mentre Carmé Auñón
(U. Colomenca) ho feia entre les fèmines.
Els millors atletes locals van ser Jakub Chara
i Anna Martínez. L’atleta de la Garrotxa va fer història, ja que per primera vegada un
participant veterà es feia amb el triomf absolut de la cursa.

LA 1A MARXA
POPULAR DE
PORQUERES
ACULL 163
PARTICIPANTS
Un total de 163 corredors i caminadors,
van participar a la 1a Marxa Popular de
Porqueres que es va celebrar diumenge
29 de setembre, coincidint amb la
Setmana de la Mobilitat promoguda per
la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament
va valorar molt positivament el nombre de
participants, sobretot tenint en compte
que era una activitat que es feia per
primer cop.

Tot i que la sortida oficial era a les 8
del matí, la majoria de caminadors
iniciaven la marxar a mesura que anaven
formalitzant la inscripció. En canvi, els
corredors sí que van començar la cursa a
les 8 i podien escollir entre el recorregut
curt, de 12 km, o bé el llarg, de 18 km.
Al final del recorregut tots els participants
van rebre un detall de record i es va
organitzar una botifarrada. La majoria
dels participants de Porqueres van
destacar el recorregut, inèdit per a molt
d’ells, malgrat ser veïns del municipi.

ESPORTS

La copa gironina DE btt
torna a porqueres

TELÈFONS
D’INTERÈS

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

1714-2014: 300
anys de resistència
El 2014 es commemorarà el tricentenari
de la caiguda de Barcelona a mans de les
tropes Borbòniques. Aquest fet va suposar
per a Catalunya la pèrdua de la seves
llibertats col·lectives i un dur revés per a
la nostra identitat. Aprofitant l’efemèride
s’han programat diverses activitats arreu
del país amb la voluntat de recordar els fets
i que els catalans prenguem consciència
del què va significar aquella desfeta.
L’Ajuntament ha cregut adient il·lustrar
el calendari del 2014 amb imatges de la
caiguda de Barcelona del 1714 i amb una
fotografia de la via catalana del 2013 com
a preludi i esperança de futur.

Un 82 % dels
catalans, d’acord
amb la consulta
L’AMI, Associació de Municipis per
la Independència, entitat a la qual
l’Ajuntament de Porqueres hi està
adherida, va fer fa unes setmanes una
enquesta en què, entre altres qüestions,
preguntava sobre la possibilitat que
es dugués a terme una consulta per
decidir lliurament el futur de Catalunya.
Un 82% dels enquestats van respondre
afirmativament i mostraven el seu acord
a què es convoqués aquesta consulta.
Aquesta dada posa un cop més sobre
la taula l’àmplia majoria de catalans
que demanen lliurement manifestar la
seva voluntat de poder decidir el futur
del nostre país. Per a més informació
es pot consultar el web de l’associació
www.municipisindependencia.cat

Moció per a una hisenda pròpia
En el ple del dia 5 de juny passat els dos grups municipals van presentar i aprovar una
moció en què es manifestava la voluntat d’exercir la sobirania fiscal. En el segon punt
s’acordava iniciar coordinadament amb la Generalitat els mecanismes necessaris per tal
de procedir al pagament de l’IRPF i l’IVA a l’agència tributària de Catalunya en els propers
mesos. Aquesta moció va ser presentada conjuntament als 11 municipis de la comarca i a
més de 170 municipis de Catalunya. Fa unes setmanes la Delegación Central del Gobierno
a Catalunya va interposar un contenciós administratiu contra aquest acord. Un cop més,
l’obsessió de la de la delegació a través de la seva delegada la senyora Maria de los Llanos
de Luna, es la d’esmerçar els recursos de la seva delegació per perseguir tot el que faci
referència a la sobirania. Des de l’AMI, s’ha presentat una denúncia contra la seva figura
per presumpta malversació de fons públics. La delegació del govern, en lloc de posar
obstacles, hauria d’estar la costat dels ajuntaments.

Ajuntament Porqueres
Tel. 972 57 01 02
Fax. 972 57 04 12
Biblioteca Municipal
Carles Fontserè
Tel. 972 58 38 98
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
CEIP El Frigolet
Tel. 972 57 46 29
Centre Cívic
Tel. 972 57 36 12
Bar del Centre Cívic
Tel 972 57 27 96
Centre de Serveis
Tel. 972 58 40 33

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
Llar d’infants
Els Trapelles
Tel. 972 57 49 04
Mossos d’Esquadra
Tel. 972 18 16 50
Pavelló Municipal
d’Esports
Tel. 972 58 18 07
Punt d’informació /
Quiosc
Tel. 975 580 510
Sece “Llum”
Tel. 900 131 326

Clínica Salus
Infirmorum
Tel. 972 57 02 08

Serveis Socials
Tel. 972 58 03 88

Consell Comarcal
Tel. 972 57 35 50

Taxis
Tel. 972 57 05 14

Consorci de l’Estany
Tel. 972 57 64 95

Teisa
Tel 972 57 00 53

Consultori Porqueres
Tel. 972 57 63 59

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.

