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10 anys consolidant 
la nostra identitat 
Ens trobem a les portes d’una nova edició de la festa 

major del nostre municipi i aquest any en celebrarem 

la desena edició. Des de sempre, les edicions que 

cauen en números rodons són més propenses a les 

celebracions i en aquest cas no deixarà de ser així. 

Lluny queda aquella primera edició que, amb esforços 

i dificultats i alhora amb un munt d’il·lusió, es va 

aconseguir dur-la  a terme amb èxit. Porqueres es 

mereix gaudir d’una festa que englobi tots els veïns 

del municipi i, alhora, que aconsegueixi ser un referent 

d’àmbit comarcal. 

Voldria agrair la feina del munt de persones que al 

llarg d’aquestes edicions l’han fet possible i encoratjar 

tothom a participar activament per fer-la més gran. El 

pressupost de la festa s’ha anat ajustant els darrers 

anys i en aquesta edició, malgrat que pogués ser 

justificat fer-ho diferent per ser el desè aniversari, s’ha 

continuat amb aquesta  línia, com malauradament hem 

de fer-ho amb la resta d’actuacions de l’Ajuntament. 

Considerem que tenim una festa equilibrada, fet 

que no treu que cada any hi puguin haver novetats 

que se sustenten en la imaginació i, sobretot, en  la 

col·laboració de moltes persones. 

En clau d’Estat central, el desembre del 2013 es va 

aprovar la LRSAL (llei de racionalització i sostenibilitat 

de l’administració central). Aquesta llei neix amb 

una forta oposició del món municipal a tot l’Estat i a 

Catalunya, la Generalitat se suma a aquesta oposició 

per la invasió de competències que representa. 

Si aquesta llei s’acaba aplicant tal i com ha estat 

concebuda, representarà un pas enrere evident en la 

prestació de serveis als veïns. Algunes competències 

que estem duent a terme els ajuntaments, com a 

administració més propera, es posen en qüestió, com 

per exemple la gestió de les llars d’infants, i se’ns diu 

que les hem de delegar a la Diputació. Aquest fet pot 

provocar la privatització de serveis i ens podem trobar 

amb empreses multinacionals que gestionin serveis 

molt locals i que tinguin un nul coneixement de la 

població i dels veïns. En definitiva, és una llei que dóna 

la impressió que vol posar fi als ajuntaments quan, 

realment, l’administració que sobra a Catalunya es la 

de l’Estat. Un Estat central que continua obcecat amb 

la implementació dels seus símbols. A l’Ajuntament 

de Porqueres hem estat objecte d’un contenciós per 

no complir la llei de banderes, que diu que en tots 

els equipaments públics (recalco TOTS: escoles, 

centre cívic, etc.) l’únic símbol que obligatòriament 

ha d’onejar i ho ha de fer preeminentment és la 

bandera d’Espanya. Aquest és l’Estat que tenim i que 

suposadament vetlla per tots nosaltres. Sort que el 

proper 9 de novembre podrem decidir si continuem 

com ara o decidim emprendre un nou camí. 

  
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.

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

ÀREA D’URBANISME I SERVEIS 
Francesc Castañer i Campolier
fcastanyer@porqueres.cat

ÀREES D’ADMINISTRACIÓ, HISENDA I 
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Elisa Teixidor i Planella
eteixidor@porqueres.cat

ÀREA CULTURA I TURISME
Sara Cabarroques i Güell
scabarroques@porqueres.cat

ÀREA DE JOVENTUT, NOVES 
TECNOLOGIES I FESTES
Irene Serrat i Roura
iserrat@porqueres.cat

ÀREA D’ESPORTS
Ferran Vivar i Labrador
fvivar@porqueres.cat

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

ÀREA PATRIMONI CULTURAL
Francesca Badosa i Ferrer 
pbadosa@porqueres.cat

Per a més informació, podeu consultar el 
nostre web: www.porqueres.catEns trobareu a: E
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L’Ajuntament ha asfaltat el carrer Estació i ha construït un pas de vianants elevat, els objectius 

del qual són facilitar l’accés a Can Carreras i reduir la velocitat dels vehicles. Segons el regidor 

d’Urbanisme, Francesc Castanyer, aquest carrer s’havia convertit en una via ràpida i, amb 

aquesta mesura, s’alentirà la marxa dels cotxes.

Per sant Jordi, 
llibre gegant
Com cada any, els alumnes de les dues 

escoles (l’Entorn i Frigolet) crearan un 

conte gegant per Sant Jordi. En aquest 

ocasió serà sobre la vida de Carles 

Fontserè.

ValoreM 
la Vostra 
oPinió!
Dins d’aquest BIM trobareu 

una enquesta sobre la utilitat d’unificar 

totes les activitats del nostre poble en 

una sola publicació. Us agrairíem que 

la contestéssiu. Un cop completada, 

la podeu deixar, abans del 31 de maig 

de 2014, a les urnes que hi ha a la 

Biblioteca, Centre Cívic, Casal de la 

Gent Gran i Pavelló. També la podeu 

contestar en línia a: www.porqueres.org, 

www.centrecivicporqueres.cat, www.

bibgirona.cat/biblioteca/porqueres i 

www.esportsporqueres.com

lectUres  
recoManades 

inFantils

de 0 a 6 anys
ens disFresseM Per carnaVal 
Roig, Roger; Prades, Hugo. 
Valls: Cossetània, 2014

a partir de 9 anys
claUde al circ 
Smith, Alex T. Barcelona: Edebé, 2013

Per a joves a partir de 12 anys
Milly Merletti, soMnis de Moda 
Peduzzi, Elena. 
Barcelona: La Galera, 2014

Per saber-ne més
nelson Mandela 
Nelson, Kadir. Barcelona: Joventut, 2013

adUlts

Per als amants dels cómics
Mi aMigo dahMer 
Backderf, Derf. Bilbao: Astiberri, 2014

Per als amants del cinema
gente en sitios 
Cavestany, Juan. Cameo, 2014

Per als amants de la literatura
el JUego de riPPer 
Allende, Isabel. 
Barcelona: Plaza & Janes, 2014

az
b

Fa un any que des de l’Ajuntament es va decidir unificar 
totes les activitats que es feien a Porqueres en una sola 
agenda. Arribats a aquest punt, és el moment de fer 
balanç. I per això ens agradaria conèixer la vostra opinió.

Us agrairíem que contestéssiu aquesta enquesta i la 
dipositéssiu, abans del 31 de maig de 2014, a les urnes 
que hi ha a la Biblioteca, Centre Cívic, Casal de la Gent 
Gran i Pavelló. 

També la podeu contestar en línia a: 
www.porqueres.org
www.centrecivicporqueres.cat 
www.bibgirona.cat/biblioteca/porqueres
i www.esportsporqueres.com

Moltes gràcies!

ens interessa
la teva opinió

exPosició 
d’anna bahí
L’artista Anna Bahí serà la protagonista de 

l’exposició de fotografies que acollirà el Punt 

d’Informació de Sta. Maria de Porqueres del 

6 d’abril a l’1 de juny i estarà oberta els cap 

de setmana de 10 a 14 h. La inauguració se 

celebrarà el 6 d’abril a les 12 del migdia.  

biblioteca 
solidària
A finals de l’any passat, es va iniciar a la 

Biblioteca una campanya solidària. Es venien 

llibres de segons mà a un euro. En total, s’han 

recollit 114 euros.

redUcció del 
consUM elèctric
L’Ajuntament de Porqueres continua 

amb la seva campanya d’estalvi enèrgic 

als equipaments públics. Si primer va 

substituir la lluminària halògena del 

pavelló esportiu per LED (amb menor 

consum), ara fa el mateix amb els llums 

de Can Carreras. Pel que fa al pavelló, ja 

s’ha detectat un estalvi de consum del 

19%. 

contractació de 
qUatre Persones 
Per a la brigada
L’Ajuntament de Porqueres, a través 

dels plans d’Ocupació de la Generalitat, 

ha contractat quatre persones al servei 

del poble. Dues d’aquestes persones 

realitzaran tasques de neteja de camins i 

franges de protecció a les urbanitzacions, 

i les altres dues s’encarregaran de fer 

petits arranjaments a la via pública i 

als equipaments.La contractació s’ha 

formalitzat a través del Consell Comarcal 

del Pla de l’Estany, té una durada de 6 

mesos i està subvencionada pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya (SOC).

hora del conte
Cada primer dimecres de mes a les 17.30 hores 
Veniu a escoltar els contes més apassionants! 

bústia de retorn 
Ja no cal tornar els llibres només quan la 

biblioteca està oberta. Ara s’ha habilitat una 

bústia en la qual els usuaris poden retornar el 

llibre  a qualsevol hora.

Presentació del 
VolUntariat Per 
la llengUa a 
PorqUeres

El Voluntariat per la llengua és un 

programa que es basa en la creació de 

parelles lingüístiques formades per un 

voluntari, que parla català fluidament, i un 

aprenent, que en té coneixements bàsics 

i en vol aprendre. Voluntari i aprenent 

es comprometen a trobar-se una hora 

setmanal durant 10 setmanes. Si voleu 

més informació d’aquesta interessant 

experiència, i el proper 25 d’abril es farà, 

al Centre Cívic de Porqueres, una xerrada 

explicativa. També podeu omplir la butlleta 

d’inscripció que trobareu al Cívic.
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asFaltat del carrer estació

Millores a l’aParcaMent 
del carrer Joan estany
L’Ajuntament de Porqueres ha condicionat l’aparcament del carrer Joan Estany, proper al carrer 

Sant Andreu. Aquest pàrquing ha de servir per als veïns i també per als clients de tots els 

establiments que hi ha a la zona. Fins ara, aquest aparcament era de terra i no estava massa 

practicable.



BIM 6 BIM 7actUacions Per conserVar 
la riera codines

Amb les obres del carrer Isaac Albéniz es van iniciar les tasques de naturalitzar aquesta riera 

urbana, amb la revegetació dels talussos i la plantació de plantes típiques de rieres, com ara el 

lliri groc i els joncs, així com el llentiscle, sanguinyol, etc.

 

Enguany, s’ha escollit el tram de la riera Codines situada des dels serveis parroquials al Centre 

de Dia. Les actuacions han consistit en la retirada de les acàcies existents, algunes de les quals 

eren mortes i altres, a causa de la seva antiguitat, no es trobaven en plena salut i presentaven 

fongs al coll i a les branques aèries, i això suposava un perill de seguretat. A més, en estar 

afeblides eren atacades per plagues de pugó i l’arbre excretava resines que embrutaven els 

cotxes que estacionaven a l’ombra. També en ser una espècie invasora i seguint els criteris de 

gestió ambiental per a la bona conservació dels espais naturals, s’ha procedit a retirar-les. Al seu 

lloc s’ha optat per plantar freixes en el marge superior, així com lliri groc i joncs a la llera de la 

riera. Aquesta actuació ha comptat amb la participació dels nens de P3 de l’Escola l’Entorn, que 

al llarg del matí diferents grups van anar passant per ajudar a plantar els arbres.  

L’objectiu d’aquestes actuacions, a més de proporcionar un espai més bonic i de millor qualitat 

ambiental, és contribuir a garantir la conservació del patrimoni natural. 
Els alumnes de l’Entorn van ajudar en les tasques  
de plantació d’espècies autòctones.
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entre tots, PorqUeres estarà Més net
si tots els ciutadans fem un bon ús de les àrees de recollida, tindrem 
menys molèsties

Els contenidors són imprescindibles, però ningú no els vol al costat de casa seva: fan mala 

olor i sovint són bruts. Si entre tots tenim cura d’aquestes àrees de recollida i seguim unes 

instruccions bàsiques, la nostra població estarà més neta i els contenidors provocaran menys 

molèsties

1. deixeu els residus de rebuig i orgànics en bosses i dins els contenidors corres-
ponents. els residus reciclables, dipositeu-los al contenidor que els pertoqui.

2. aboqueu les deixalles que generen olors al vespre o a primera hora del matí 
tanqueu la tapa. 

3. dipositeu els residus i intentar no fer soroll, sobretot quan tanqueu la tapa.

4. Porteu els residus voluminosos a la deixalleria o a la minideixalleria. recordeu 
que també s’hi ha de portar els residus especials.

Exemples de mala actuació per part dels ciutadans.
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a PorqUeres,  
grans  
Protagonistes
l’objectiu és que nens i nenes coneguin 
les experiències del avis i àvies que 
enguany fan 80 anys

L’Ajuntament de Porqueres cada any, 

coincidint amb la festa major del poble i 

l’exposició de flors, organitza un homenatge 

per a les persones que fan 80 anys i els fa 

lliurament d’una placa commemorativa. En 

la darrera edició, el servei Fem Companyia 

de l’Àrea de Benestar Social, a través dels 

tallers de manualitats que es duen a terme 

al municipi, hi va col·laborar amb l’elaboració 

d’un llibre personalitzat que es va regalar a 

cada persona juntament amb una placa.  

Aquest any s’ha posat  en marxa el projecte 

anomenat “A Porqueres, Grans Protagonistes”. 

Aquesta és una activitat de caire sociocultural i 

entre generacions que neix de la necessitat de 

generar un espai que doni major protagonisme 

als avis que enguany fan 80 anys al municipi. 

Durant el març i l’abril, els alumnes de segon 

fins a sisè de les escoles l’Entorn i el Frigolet 

coneixen aquests avis i àvies, poden compartir 

i gaudir de la transmissió de coneixements 

i experiències viscudes i posen en valor la 

saviesa de les persones grans. Com que 

l’activitat també intenta recuperar la memòria 

històrica del poble, es durà a terme amb la 

col·laboració de la Biblioteca, que no només 

és el lloc físic on es fan les sessions, sinó on es 

farà difusió de material bibliogràfic i l’exposició 

del resultat de les trobades, com ara dibuixos 

i escrits fets pels nens i les nenes. 

L’intercanvi d’experiències es duu a terme a la biblioteca.

analitzades les Fonts 
del salt d’en Vila
i del Molí

són les dues de més concurrència del municipi

L’aigua de les fonts més utilitzades del nostre municipi, la del Salt 

d’en Vila de Pujarnol i la del Molí, ha estat analitzada i és apta per al 

consum humà. Els resultats diuen que s’hi han trobat bacteris colifor-

mes (ja que no està clorada) i que té poca concentració de nitrats i amoni. 

Cal tenir en compte que en el nostre municipi encara es manté la pràctica d’anar a 

buscar aigua a la font, ja que no té clor i té molt bon gust. Però precisament perquè no 

té clor, no té garantia sanitària. Des d’aquest BIM volem agrair la col·laboració de tots els 

usuaris de les fonts del municipi, que mantenen net el nostre entorn i patrimoni natural.

horts Urbans a PUnt

Ja tenim apunt el projecte d’horts 

urbans! Si hi estas interessat 

pots trobar més informació a  

www.porqueres.cat  o  972 570 102.
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ICcoM Fer Un bloc?
A través de les plataformes blogspot i word-

press aprendreu les nocions bàsiques per 

poder fer una petita web-bloc personalitzada. 

Una eina gratuïta, senzilla i molt pràctica per 

donar a conèixer la vostra empresa, entitat o 

projecte. 

Professor: Marc Ayats · sessions: 22 i 29 d’abril · 

horari: dimarts de 19.30 a 21 h · Preu: 10 euros · 

lloc: Centre Cívic · codi: BLOC

*Cal portar portàtil o tablet

xerrada i taller d’energia 
solar aPlicada
Xerrada sobre energia solar fotovoltaica i taller 

de construcció d’un carregador de bateries 

solar per a petits gadgets que s’alimentin per 

USB. 

Professor: Xavi Planas (Enginyer tècnic industrial / 

Màster en Energia pel Desenvolupament Sostenible) 

· sessió: dissabte 26 d’abril · horari:  de 10 a 13 h 

· lloc: Centre Cívic · activitat gratuïta amb prèvia 

inscripció · codi: SOLAR

ensinistraMent 
de gossos. iniciació
En aquest curs aprendrem les tècniques 

bàsiques de l’obediència canina. Un 

professional ens ensenyarà com fer que el 

nostre gos/sa obeeixi les ordres que nosaltres 

li donem. Una experiència única per a tu i el 

teu gos; segur que aprendràs moltes coses. 

Professor: Francesc Ramos · sessions: 7, 14, 21 i 28 

de maig · horari: de 19 a 20.30 h Preu: 50 euros / gos 

· lloc: Local Social de Porqueres · codi: GOS 

*Es recomana que els gossos no tinguin més d’un any i mig

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 vostra productivitat o facilitar-vos el dia a dia 

i també un bon nombre d’apps destinades a 

l’oci i el gaudi personal. Professor: Marc Ayats · 

sessions: dimarts 20 i 27 de maig · horari: de 19.30 

a 21 h · lloc: Centre Cívic · Preu: 10 euros · codi: 

APP

*Es recomana que es porti una tablet.

taller de rataFia
La sessió consistirà en recollir per la comarca 

les herbes necessàries per elaborar la ratafia. 

La sortida estarà guiada per a la Teresa 

Congost que identificarà cadascuna de les 

herbes que es necessiten per fer el licor. 

Aquells que ho vulguin, a la tarda, podran 

aprendre a fer el procés de barreja. Cal 

especificar-ho a la inscripció. 

sessió: dissabte 21 de juny · horari: 8.30 h · lloc: 

Centre Cívic · activitat gratuïta amb prèvia inscripció 

· codi: RATAFIA
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donants de sang  Susanna Juanola Collell, 

Anna Ferrer Rovirola

i Rosa Masanas Mir

cáritas diocesanes de girona 

Montse Oriol Ventura

catequesi Montse Rey Vila

oncolliga girona Flora Feixas Pararols

amics dels poble sahrauí 
Sílvia Sánchez Pérez

Flora catalana  Teresa Congost Tor

creu roja Anna Cervià Torras

escambell 
Neus Campolier Costa, Laia Sala Soler, 

Clàudia Bruguer Bosch

Fundació estany Teresa Serra Poch

Pastorets de Porqueres Irene Pardo Serrano, 

Susanna Bosch Camps, Puri Oliva Bosch, 

Gemma Noguer Vila

comissió de Festes de Porqueres 

Marta Port Sabater

les Protagonistes de  
“dones qUe ho donen tot” 

La tercera edició de l’exposició de fotos del 

Dia de la Dona Treballadora (8 de març) porta 

per títol “Dones que ho donen tot” i és un 

homenatge a aquelles dones de Porqueres 

que dediquen el seu temps a projectes sense 

ànim de lucre i a ajudar els altres. La mostra, 

que podeu visitar a l’Altell del Cívic, és un 

conjunt de fotografies d’aquestes dones (onze 

en total) realitzades per la fotògrafa Irene 

Serrat.

La inauguració es va celebrar el 7 de març 

passat i la regidora de Promoció Econòmica 

de l’Ajuntament, Elisa Teixidor, va destacar 

la gran tasca que realitzen aquestes dones. 

“Muntant l’exposició vam aprendre moltes 

coses”, va assenyalar. La mostra estarà oberta 

fins al proper 28 de març.

PorqUeres hoMenatJa  
les dones solidàries

Una exposició de fotografes d’irene serrat reconeix la tasca de les dones que 
dediquen el seu temps a projectes sense ànim de lucre.

el caMP de treball 
de PorqUeres es torna 
a organitzar

se celebrarà per tercer any consecutiu i està adreçat 
a joves d’entre 14 i 16 anys

Per tercer any consecutiu, l’Àrea de Joventut  de l’Ajuntament 

conjuntament amb la Coordinadora del Lleure del Pla de 

l’Estany i amb l’implicació de la resta d’àrees del mateix 

consistori, torna a organitzar el Camp de Treball local.

Es tracta d’un projecte adreçat a joves de 14 a 16 anys 

que combina les feines al poble i el treball sòcioeducatiu. 

L’objectiu és que els joves del municipi participin en tasques 

de millora i d’embelliment 

de Porqueres alhora que gaudeixen d’un espai d’oci socioeducatiu.

Enguany el Camp de Treball es durà a terme del 30 de juny a l’11 de juliol. Les inscripcions 

són limitades i es realitzaran al Centre Cívic de Porqueres divendres 30 de maig i 6 de juny 

de 18 a 20h.

colonies 
“in english”

De l’1 al 4 de maig es 

realitzaran unes colònies 

“in english” a Ca n’Oliver 

de Pontós. L’anglès serà 

la única llengua que es 

parlarà i estan adreçades a joves de 12 a 14 

anys. El preu de l’estada és de 125 euros i les 

inscripcions es poden foramlitzar a través de 

l’adreça  coloniesinenglish@gmail.com.

MONOGRÀFICS del CeNtRe CívIC
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L’escola l’Entorn compta, des de finals de 

febrer, amb una nova zona d’hort que ha 

de permetre als escolars conèixer millor 

diversos aspectes sobre el cicle de la natura. 

El centre ja comptava amb un petit espai a la 

part interior de les aules del parvulari, però  

ara, amb aquest nou terreny, podrà ampliar 

l’activitat i que hi participin més alumnes. 

El terreny ha estat cedit temporalment 

pel senyor Miquel Figueras i Giró i 

l’Ajuntament s’ha fet càrrec del tancament 

i de l’adequació. L’hort és una activitat que 

realitzen conjuntament mestres i alumnes 

i compta amb l’assessorament extern de 

persones vinculades a les feines del camp. 

L’Amipa ha col·laborat amb l’adquisició dels 

arbres fruiters. E
N
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E
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L’Ajuntament de Porqueres ha dut a terme una campanya per 

millorar la mobilitat a l’escola l’Entorn en els horaris que els 

pares deixen els seus fills al centre. Aquesta iniciativa, que va 

començar el 3 de març passat, augmenta la seguretat  i evita 

actuacions incíviques. La campanya consisteix en tallar el trànsit 

davant l’escola, al carrer Montseny, durant la mitja hora d’entrada 

de la mainada a les aules: de 8.45 a 9.15 hores del matí, els dies 

lectius. Aquesta actuació s’ha dut a terme després de comprovar 

que, tot i els insistents intents de conscienciació sobre el respecte 

a les normes de circulació, els mals hàbits es mantenien, 

amb l’evident perill per als escolars. Cal destacar que aquesta 

campanya, que està tenint molt bons resultat, s’ha desenvolupat 

d’acord amb l’Amipa del centre. A la part davantera de l’escola 

i del pavelló s’han instal·lat unes pilones que volen impedir que 

aquest espai es destini a aparcament i que es recuperi com a 

zona d’esbarjo i plaça. Seguint amb la iniciativa de millora de 

la seguretat, l’Ajuntament també ha reasfaltat l‘aparcament 

del pavelló municipal (carrer Carles Sabater) i ha girat el sentit 

d’entrada i sortida de vehicles. 

caMPanya de Mobilitat a 
l’escola l’entorn Per Millorar 
la segUretat

l’objectiu és reordenar la zona i evitar situacions 
de perill a l’entrada del centre

els alUMnes de l’entorn conreen el seU hort 

el centre ha pogut ampliar els terrenys en els quals cultiva fruites i verdures

escola
l’entorn

PaVelló

P

P

P

P

carrer
tallat

* traM tallat
De 2/4 de 9 a 1/4 de 10

Un bosc en 
creixeMent 
constant

can ginebreda incorpora quatre 
noves escultures i dissenya una edició 
limitada de testos

El bosc de Can Ginebreda no para de créixer. 

Dia a dia, l’artista Xicu Cabanyes va creant 

noves escultures que s’incorporen al bosc. 

En total, seran quatre noves creacions que 

formaran part d’aquest particular proposta, 

pròpia del nostre patrimoni cultural.

La darrera incorporació al bosc ha estat 

l’escultura anomenada “Homenatge al cava”, 

una peça de grans dimensions dedicada 

a aquesta beguda tan familiar per a tots i 

que ens alegra les festes i celebracions. 

Properament es col·locarà una peça de més 

de quatre tones de formigó que portarà el nom 

de “La solitud de l’home”.

L’artista Xicu Cabanes, a més, ha realitzat 

una col·lecció de testos d’edició limitada que 

es troben a la venda. Han tingut molt bona 

acollida entre els visitants.

Finalment, també s’han incorporat unes noves 

escultures al passeig dels artistes convidats 

que es troba a l’entrada del bosc. Una és de 

Josep Pous i l’altre de Marc Estany.

(1) L’escultura “La solitud de l’home” pesa 
quatre tones. (2) Un dels testos, d’edició 
limitada.
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SMaterial antiVandàlic a la Pista 
PoliesPortiVa de MiànigUes
L’Ajuntament de Porqueres ha substituït el material esportiu convencional que hi havia 

instal·lat a la pista poliesportiva de Miànigues per material antivandàlic, a causa del gran 

nombre de bretolades que ha sofert aquest espai esportiu des de la seva inauguració. Cal 

demanar als ciutadans que respectin les instal·lacions i que si veuen alguna bretolada, la 

denunciïn.

trobada d’escoles 
de bàsqUet coMarcal
El Bàsquet Porqueres va organitzar, dissabte 8 de març, una trobada comarcal d’escoles 

de bàsquet amb la participació de tots els clubs del Pla de l’Estany de la mateixa categoria: 

Porqueres, Banyoles, Fontcoberta i Cornellà. La jornada no va ser competitiva, sinó 

bàsicament esportiva. La bona acollida de la jornada fa que el Bàsquet Porqueres es plantegi 

organitzar-ne una de caire provincial abans d’acabar la temporada.

tradicional sortida  
al PalaU blaUgrana

Com ja és tradicional, l’Ajuntament de 

Porqueres va organitzar el 19 de gener una 

sortida de caire esportiu per veure el partit de 

la lliga ACB que enfrontava al FC Barcelona 

amb el Tuenti Móvil Estudiantes. Un total 

de 101 persones van participar en aquesta 

activitat, que ja està consolidada dins el 

calendari esportiu del nostre poble. A més de 

veure el partit, els de Porqueres també van 

visitar el museu blaugrana i van passejar per 

totes les instal·lacions del Camp Nou.

el cros de 
PorqUeres obre el 
calendari esPortiU

La prova final del circuit comarcal de 

Cros es va celebrar el 12 de gener passat 

a Porqueres, amb la participació d’un 

centenar de corredors. Al final d’aquesta 

prova es van repartir els premis als millors 

corredors de la temporada 2013-2014, 

després de cinc proves disputades a 

Fontcoberta, Palol, Banyoles, Cornellà 

i Porqueres. Paral·lelament, el Club 

Atletisme Porqueres va organitzar una 

prova oberta a tothom per completar la 

jornada. 

Els corredors més joves, al Cros de Porqueres

la sortida va aplegar més d’un centenars de 
porquerencs i porquerenques.

caMPionat 
intercoMarcal de 
giMnàstica artística  

El GAP i el Consell Esportiu del Pla de l’Estany 

van organitzar, el 15 de febrer passat, la 

primera fase de la Lliga Intercomarcal de 

Gimnàstica Artística, dins el marc dels Jocs 

Esportius Escolars de Catalunya al pavelló de 

Porqueres. Un total de 250 gimnastes de totes 

les edats van competir en els diferents aparells 

i el GAP va aprofitar la jornada per presentar el 

seu nou uniforme tant per nois com per noies. 

A part de la competició, els aproximadament 

30 “babies” del GAP (de 3 a 5 anys) van fer 

una petita exhibició del què treballen cada dia 

al gimnàs. 
Un moment de la competició
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Una rUa de carnestoltes 
Molt ParticiPatiVa

les ampes del Pla de l’estany van prendre-hi part amb diferents carrosses

El bon temps va acompanyar la rua de 

Carnestoltes de Porqueres, que es va celebrar 

diumenge 23 de febrer al matí amb una gran 

participació. Les ampes del Pla de l’Estany 

van prendre-hi part amb diferents carrosses i 

posteriorment es va celebrar un dinar popular 

a Can Carreras. 

El primer premi per a la millor carrossa va ser 

per a la proposta Vicky el Viking, de l’Amipa 

l’Entorn, mentre que el segon premi va per per 

l’Ampa del Pla de l’Ametller i la seva carrossa 

“Doramon”. Pel que fa les comparses, la 

guanyadora va ser de l’Ampa Frigolet, amb 

Els Barrufets i en segon lloc va quedar la 

comparsa dels Escocessos. El premi a la 

millor disfressa el va guanyar la família Pepa 

Pig.

la carrossa dels Vikings, de de l’amipa l’entorn.

La familia de Pepa Pig, el premi a la millor disfressa.

La comparsa dels Barrufets, de l’Ampa Frigolet.

es recUllen Més 
de 3.000 eUros 
a beneFici de la 
Marató de tV3
Porqueres va recollir 3.234,28 euros 

per a la Marató de TV3, que enguany 

estaba dedicada a les malalties 

neurodegeneratives. Els diners es van 

recaptar a través de les accions que 

es van fer des de diferents entitats de 

la població, com ara  una caminada 

popular, organitzada per CASP i el 

Grup Excursionista de Porqueres; una 

marató d’spinning, organitzada per l’Àrea 

d’Esports; una ruta amb bicicleta de 

carretera, a càrrec del Club Ciclista del 

Pla de l’Estany; el visionat de la pel·lícula 

Una carta para Momo, a càrrec dels 

Locals Parroquials; una quina solidària 

organitzada per l’Amipa l’Entorn; un dinar 

benèfic a càrrec del Casal de  la Gent Gran 

i la venda de llibres de segona mà a la 

Biblitoeca.

Ja és una realitat
Hem hagut d’esperar molts anys, massa anys, però finalment el 

projecte d’adequació d’un carril per a bicicletes i vianants a la 

zona oest de l’Estany ja és una realitat. Un projecte que tindrà 

un cost de 686.000 euros a càrrec de la Diputació de Girona 

que, un cop fetes les obres, cedirà la titularitat de la carretera 

de circumval·lació de l’Estany als ajuntaments de Porqueres i 

Banyoles. Això farà possible que aquesta via passi a ser veïnal, 

amb la consegüent reducció de la velocitat dels vehicles que 

hi circulen. 

Tot plegat significa una grandíssima millora per a la seguretat 

de les desenes o centenars de persones que hi circulen 

diàriament a peu o en bicicleta. Una seguretat que fins ara 

no hi era, ja que en alguns punts els vianants no disposaven 

de l’espai suficient de voral i es veien obligats a passar per la 

calçada, amb la perillositat que això suposava. Malauradament, 

i miraculosament també, mai no s’ha hagut de lamentar cap 

accident greu. 

Les obres suposaran la reducció de la calçada, amb la creació 

de l’esmentat carril per a vianants i ciclistes, que serà la 

continuïtat del què actualment queda tallat darrere l’església 

de Porqueres, fins enllaçar amb Lió. Ens alegrem, doncs, de la 

bona entesa que hi ha hagut entre els ajuntaments de Banyoles 

i Porqueres i la Diputació de Girona per tirar endavant uns 

treballs llargament i històricament reivindicats. 
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al ritme que s’ha d’anar
Com haureu pogut comprovar aquests últims dies, tindrem una 

nova cruïlla semafòrica al carrer Sant Andreu, concretament al 

trencant amb el carrer Sant Pere de Roda. Amb aquesta actuació 

pretenem donar millor sortida als veïns de la zona de la carretera 

de Corts, tant en cotxe com a peu, ja que també serà més fàcil 

accedir a la zona verda de l’Ajuntament, que esperem que sigui 

un nou espai per a tots. Aquesta actuació no és una obra aïllada, 

sinó que forma part d’un projecte més gran i ambiciós. La pròxima 

actuació que desenvoluparem al sector serà l’obertura del carrer 

Miquel Martí Pol; d’aquesta manera tota la zona de la plaça dels 

Poetes i l’equipament de la petanca estarà connectada per més 

d’un vial. Aquestes dues accions per si soles ja funcionen i tenen 

sentit però a més, estem treballant en la prolongació del carrer 

Isaac Albèniz. Amb aquesta prolongació connectarem la plaça 

Major amb tota la zona. 

Finalment, amb aquestes tres actuacions conjuntes construirem 

una nova connexió amb els nostres nuclis i és que d’aquesta 

manera millorem la connectivitat des del centre fins a la 

carretera de Corts amb tots els avantatges que això suposa. 

D’una banda, millorem la mobilitat de la carretera de Corts; de 

l’altra, amb aquesta nova connexió, repartirem el trànsit que 

suporten els carrers Estació i Marià Benlliure i també millorarem 

la mobilitat dels vianants i dels que van amb bicicleta. A causa 

de la casuística que estem vivint, no podem avançar al ritme 

que ens agradaria en el desenvolupament d’aquests projectes. 

Però més important és que les actuacions que anem realitzant 

formin part d’un tot. De manera que cada pas que donem vagi 

en la direcció adient. Des del nostre punt de vista, a partir d’ara, 

no podrem tirar endavant grans projectes d’un sol cop. Això ens 

obligarà, ara més que mai, a tirar endavant els nostres projectes 

d’una manera més “esglaonada”. Per sort, això no ens ve de nou 

i tenim exemples al municipi. Un exemple és la plaça major: poc 

a poc l’hem dotat de serveis públics i ara ja és un referent a la 

comarca. 



telèFons d’interès

Carrer Rubió i Ors, 1-7 
Tel. 972 57 01 02 · Fax 972 57 04 12 

secretaria@porqueres.cat
www.porqueres.cat

Horari d’atenció al públic: Dilluns, dimarts, dijous  
i divendres de 8 a 15 h.  Dimecres de 8  a 18 h.

Ajuntament Porqueres
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

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

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

Serveis Socials
Tel. 972 58 03 88

taxis
Tel. 972 57 05 14

teisa
Tel 972 57 00 53
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PorqUeres en 
contra qUe es 
qüestionin les 
coMPetències 
MUniciPals

L’Ajuntament de Porqueres, en el ple 

extraordinari de data 5 de març, va aprovar 

adherir-se a la formalització del conflicte 

de l’autonomia local contra la Ley 27/2013 

de racionalización y sotenibilidad de la 

administración local. Aquest conflicte, 

promogut per diferents associacions de 

municipis, sindicats i amb un ampli suport 

dels ens locals, té com a objectiu que es retiri 

una llei del govern Central que qüestiona les 

competències municipals. 

contenciós contra 
l’aJUntaMent Per 
no Fer oneJar les 
banderes

L’Estat central, a través de la seva delegació 

a Catalunya encapçalada per la delegada 

la senyora Maria de Los Llanos de Luna, 

ha presentat un contenciós administratiu 

contra l’Ajuntament de Porqueres per 

no complir la Llei de banderes a l’edifici 

municipal del consistori. Ja fa molts anys 

que a l’exterior d’aquest ajuntament no 

hi oneja cap bandera, tret dels dies de 

Festa Major. Llavors sí que s’hi pengen. 

Així doncs, podem dir que les banderes hi 

onegen 4 dies a l’any. 

Ara resulta que això és un delicte i per 

això s’han d’esmerçar recursos públics 

per perseguir-ho. L’Ajuntament ha delegat 

la defensa a l’Associació Catalana de 

Municipis, que posa a la nostra disposició 

els seus serveis jurídics. 

En aquest moments, l’Ajuntament creu 

que no és prioritari adaptar una partida 

pressupostària per condicionar tots 

els equipaments municipals perquè hi 

pugui onejar la bandera espanyola, amb 

l’enrenou que això significa: col·locació de 

màstils, compra de banderes, etc... i així 

continuarà defensant-ho. 


