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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.
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.cat
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PORQUERES: UNA GRAN VIDA SOCIAL

Un municipi sense una vida social extensa perd
molta de la seva raó de ser. Des d’aquí voldria fer un
reconeixement a la gent que, amb la seva tasca, ha fet
possible que totes les activitats s’hagin desenvolupat
amb èxit: entrenadors, pares, mares, esportistes,
mestres i alumnes, monitors dels cursos del centre
cívic... una llarga llista de persones que han estat
imprescindibles. Tots vosaltres doneu vida a aquest
municipi, feu possible que puguem gaudir d’un ampli
ventall d’activitats i que siguem presents arreu del
territori gironí, fet que ens ha permès convertir-nos
en un referent a la nostra comarca. Els mesos d’estiu
representen en molts casos una parada en aquesta
programació per tal de recuperar forces i preparar una
nova temporada, un nou curs.

Però no tothom descansa: Ajuntament i entitats estem
preparant unes activitats d’estiu per a tots els públics i
per a tots els gustos: Estunart, esports al carrer, casal
d’estiu... Una agenda atapeïda d’activitats fetes amb la
col·laboració de molta gent. A l’Ajuntament ens toca
organitzar i liderar-ne algunes, i els nostres tècnics i
regidors ho fan amb la premissa que siguin activitats
populars. Voldria destacar el festival de música
Estunart, que aquesta any arriba a la sisena edició i
que es va consolidant com una aposta de música de
qualitat les nits dels dimarts de juliol. I el casal d’estiu,
que per tercer any el format de gestió permet tenir un
benefici directe als clubs esportius del nostre municipi
i que un bon grapat de joves puguin obtenir una feina
remunerada aquests mesos d’estiu.

Salvador Ros i Reig
ALCALDE DE PORQUERES

Desitjo que gaudiu de l’estiu, de les activitats
programades, que recupereu forces per a una tardor
en la qual, a part d’iniciar un nou curs, ens trobarem
a les portes d’un 11 de setembre emocionant, tot
esperant la fita històrica del 9 de novembre .

EDITORIA L

L’arribada de l’estiu és una època per fer balanç i
tancament, entre d’altres molts temes, de cursos
escolars, temporades esportives, culturals... EL mes de
juny a Porqueres ha estat especialment intens, gràcies
a l’elevada riquesa d’entitats que hi conviuen. La vida
associativa és important per tot el què representa,
però voldria centrar-me en la que considerem que és
la més important: l’autogestió per part de la ciutadania
d’unes activitats tot seguint uns valors de treball en
comú. És a dir, que tots plegats puguem treballar,
aprendre i sobretot gaudir amb implicació i sumant
esforços per aconseguir els mateixos objectius.
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Es posa en funcionament
la cruïlla semafòrica
del carrer Sant Andreu
L’objectiu és assegurar la sortida de vehicles del carrer Sant Pere de Roda i el creuament de vianants
L’Ajuntament de Porqueres ha posat en marxa
una cruïlla semafòrica entre els carrers de
Sant Andreu i Sant Pere de Roda. L’objectiu és
que els vehicles d’aquest carrer puguin sortir
còmodament i que els vianants puguin creuar
sense problema. Els nous semàfors han entrat
en funcionament a principis de juny.

UR B ANIS M E

Els semàfors que es troben al carrer Sant
Andreu tenen un radar de velocitat. Si els
vehicles que hi circulen van a més de 50
quilòmetres per hora, el semàfor es posa en
vermell. A més, en aquesta mateixa via, hi ha
un pas de vianants amb semàfor que funciona
amb polsador. Per tant, segons explicar el
regidor d’Urbanisme, Francesc Castañer,
s’ha prioritzat el vianant. “Aquesta via era
considerada una carretera i ara ha d’esdevenir
un carrer; per tant, hem de vetllar per a què
s’utilitzi com a tal”.
Per acabar d’arrodonir l’operació, els semàfors
que es troben al carrer Sant Pere de Roda
tenen un sensor de vehicles, de manera que
canvien a verd quan en detecta un.
La idea és que els semàfors augmentin
la seguretat d’aquesta cruïlla i també que
disminueixin lleument la velocitat. En l’àmbit
de la mobilitat comarcal, una bona alternativa
és la variant.

Els semàfors del carrer Sant Andreu.

Connexió amb
la plaça delS Poetes
L’Àrea d’Urbanisme treballa, a més, en millorar el sector de la plaça del Poetes, que es troba
una mica aïllada. La previsió a curt termini és obrir el carrer Martí i Pol i perllongar el carrer
Isaac Albéniz. D’aquesta manera es donarà més mobilitat al sector.
“És un projecte a llarg termini que anirem fent per fases”, ha explicat el regidor d’Urbanisme,
Francesc Castañer. La idea és millorar la mobilitat de tot el sector de la carretera de Cors i
el proper pas és posar-hi un pas de vianats.

Què fer amb
els trastos
vells?
L’Ajuntament de Porqueres posa a l’abast
dels veïns diverses fórmules per recollir-los
Tot i que afortunadament és cada vegada menys habitual veure la imatge de trastos,
andròmines i residus voluminosos llençats al costat dels contenidors, encara hi ha veïns
que no coneixen els diversos serveis que l’Ajuntament de Porqueres posa al seu abast
per desfer-se’n.

Nova
adjudicació
dels horts
urbans
municipals
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La Junta de Govern local va aprovar
definitivament el 15 de maig passat el projecte
de cessió dels horts urbans municipals,
que s’ubicaran a l’espai lliure del carrer de
l’Església conegut com a Pedrera de Mata.
Aquest terreny, de propietat municipal i
actualment sense ús, s’ha arranjat per acollir
un total vuit horts destinats al conreu agrícola
per a l’autoconsum de persones majors de 60
anys o gent que es trobi a l’atur.

Minideixalleria municipal
Plaça Marià Fortuny (al costat del pati de l’escola de l’Entorn)
Horaris: De dilluns a dissabte, de 9 a 13 h.

Deixalleria comarcal
Abocador de Puigpalter, Can Puig (Banyoles)
Horaris:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
(De l’1 de maig al 31 d’octubre, tardes, de 15 19 h)
Dissabtes, de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
(De l’1 de juny al 30 de setembre, matins de 9 a 14 h i tardes, tancat)

Encara que la convocatòria per sol·licitar
l’adjudicació d’un d’aquests horts es va
tancar el 7 de maig passat, encara queden
quatre parcel·les d’entre 80 i 100m2 per
repartir i l’Ajuntament ha decidit obrir una
nova convocatòria. Les persones interessades
han d’estar empadronats al municipi i han
d’estar lliures de deutes amb el consistori. Les
sol·licituds s’han de presentar a l’Ajuntament i
cal tenir en compte que s’atorgaran per ordre
d’entrada al registre. Si voleu més informació,
podeu consultar el web: www.porqueres.cat

M EDI A M B EINT

Cal recordar que aquests tipus de residus s’han de portar a la minideixalleria municipal o
bé a la deixalleria comarcal, dins els horaris establerts per al seu funcionament. En el cas
que us sigui impossible traslladar-los-hi, podeu optar per deixar-los al costat d’una àrea
d’aportació de residus propera, els dimecres a partir de les 18 h. Només heu de fer una
trucada al 972 58 18 58 per indicar el lloc on s’han deixat els trastos i els dijous feiners el
servei de recollida passarà a fer-se’n càrrec de manera gratuïta.
En canvi, els veïns que els deixin fora dels contenidors poden
ser sancionats.
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La 26a Festa
del Bosc de
Can Ginebreda
es dedicarà
a la pintura
trepant

RECOMANACIONS BIBLIOTECA
INFANTILS
Per a infants de 0 a 6 anys
El Canvi
Ormerod, Jan; Jayner, Andrew [il.].
Ekaré, 2014
Per a nens a partir de 7 anys
Super heroi pels pèls
i el barber diabòlic.
Rocco, John. Tramuntana, 2013.

PARTI C I PA C IÓ

Se celebrarà el proper 6 de setembre
amb un munt d’activitats
Des del Bosc de Can Ginebreda ja s’està
preparant la 26a edició de la Festa del Bosc,
que enguany es dedicarà a la pintura trepant.
La idea és donar a conèixer el bosc i al mateix
temps, l’obra d‘artistes que exposaran les
seves peces amb motiu de la festa. L’edició
passada es va dedicar al filferro i va tenir
molt bona acollida. Enguany, està dedicada
a la pintura trepant i s’espera també la
participació de diversos artistes. Properament,
l’Ajuntament editarà el programa amb el detall
d’activitats.

Per a joves a partir de 12 anys
LA NENA DE L’ARBRE
Montaña, Ruben; López, Mercè [il.].
Galera, 2014
ADULTS
Lectures juvenils
Els llibres
d’A. Badal, Josep L. Galera, 2014
Una de les peces exposades al Bosc de Can Ginebreda.

L’agenda de Porqueres, una eina eficaç
per conèixer les activitats del poble

C U LTURA

Una enquesta realitzada entre els usuaris revela que és un document útil
En el número anterior del BIM us vam fer arribar una enquesta per conèixer l’opinió dels
ciutadans sobre l’agenda de Porqueres i sobre el fet d’haver unificat totes les activitats del
poble en una sola publicació. Al final, un total de 67 persones van contestar l’enquesta i,
majoritàriament, consideren que l’agenda de Porqueres és una eina útil i eficaç per conèixer
les activitats que es fan al poble. La majoria de persones que van contestar l’enquesta eren
de Mata i les Pedreres. Els enquestats reafirmaven que rebien el BIM a casa seva i que
majoritàriament s’assabentaven dels actes del poble per l’Agenda. L’enquesta ha demostrat,
també, que hi ha molta gent que no fa ús de les noves tecnologies per saber les activitats
que fan a Porqueres, i que, en general, es valora positivament la política comunicativa de
l’Ajuntament en l’àmbit d’actes culturals, esportius i socials.

Per als amants de la novel·la
Escarxofats
Serra, Michele. La Campana, 2014
Per als amants dels àlbums il·lustrats
En el país de los libros.
Bucchold, Quint. Nórdica Libros, 2014
Per als que volen viatjar
Guía del Camino de Santiago:
camino francés: guía del
peregrino a pie o en bicicleta.
Pombo, Antón. Anaya Touring, 2014
Per als amants de la cuina
La cuina de pagés: receptes
tradicionals del món rural.
Fàbrega, Jaume. Farell, 2014
Per als pares i mares
Val més educar: consells als
pares, a favor del sentit comú.
Luri, Gregori. Pòrtic, 2014
Durant els mesos de juny i juliol, la biblioteca
estarà tancada a les tardes i el mes d’agost
restarà tancada per vacances.

El patrimoni natural i cultural de Porqueres
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L’Ajuntament presenta, per segon any consecutiu, les propostes que es poden dur a terme a la nostra població.
L’Ajuntament de Porqueres ha presentat, per
segon any consecutiu, les activitats i visites
guiades que es poden fer al municipi, dins
un fulletó que inclou també les propostes
que s’ofereixen des de Banyoles. Aquestes
activitats són una magnífica forma de donar
a conèixer, tant als visitats com als ciutadans
del nostre municipi, el ric patrimoni cultural i
natural que tenim.

PROPOSTES D’ACTIVITATS
D’ESTIU A PORQUERES
Morgat, morgat, vés-te’n a casa
o seràs negat!
Ruta guiada de dues hores a càrrec de l’Escola de Natura

Els turons de ponent
Itinerari de tres hores per descobrir diferents elements de la conca lacustre. A càrrec de
l’Escola de Natura

Visita al baixador de Mata i el seu vagó
Visita d’una hora a l’antiga estació, a càrrec d’Atzagaia

Escultura a cel obert
L’enigma del bosc de les goges.
Jocs de pistes a les Estunes de Porqueres.
Descoberta d’aquest espai emblemàtic, a través d’una visita de dues hores. A càrrec de
l’Escola de Natura.
La regidora de Cultura, Sara Cabarroques, ha
explicat que l’èxit que van tenir les propostes
l’estiu passat ha propiciat que aquest any
s’hagin tornat a repetir. “Són activitats
familiars, majoritàriament gratuïtes, que ens
ajuden a donar a conèixer la nostra població”.

Visita guiada al Bosc de les Estunes
i tir amb arc

Entre les diverses propsotes hi ha activitats
de natura, com la descoberta dels elements
de la conca lacustre, com ara l’estany, les
rieres i les llacunes, o més esportives, com
una sortida a navegar per les ribes de l’estany
de amb caiac.

En bicicleta per l’estany

Visita de dues hores a càrrec de Caiac de Natura.

Coneixement de la falconeria i volta a l’estany amb bici o tricicle. A càrrec de Caiac Aventura.

Farem la volta a l’estany per conèixer les ribes del municipi de Porqueres. A càrrec de
Caiac Aventura

Caiac per les ribes de l’estany
Sortida a navegar en caiac per l’estany. A càrrec de Caiac Aventura

Excursió de dues hores fins a Puig Clarà. A càrrec de Caiac Aventura

C U LTURA

Demostració de vol de rapinyaires
i sortida amb bicicleta

Passejada fins a Puig Clarà
Més informació: www.porqueres.cat

TURIS M E

Visita guiada al bosc de Can Ginebreda.
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Bon funcionament
de la hisenda local
L’Ajuntament té una comptabilitat sanejada gràcies a la seva bona gestió, però
poca capacitat de maniobra a causa de les limitacions de l’Estat

HISENDA

ENSEN YA M ENT

Els números de l’Ajuntament de Porqueres
estan sanejats. La bona gestió de l’equip de
govern ha donat els seus fruits i totes les ràtios
són positives. Però tot i les mesures que s’han
aplicat, l’Ajuntament no és lliure d’augmentar
les inversions. Les limitacions que imposa
en aquest sentit l’Estat són molt estrictes i
condicionen les possibilitats de creixement.
La regidora d’Hisenda de l’Ajuntament, Elisa
Teixidor, ha explicat que la prudència i la

bona gestió ha portat a Porqueres a tenir
superàvit en el tancament econòmic, a tenir
una ràtio legal d’estalvi del 14,848% i una
ràtio de deute viu del 52,47%. Això assenyala
la bona salut de les arques municipals. A més,
es paga els proveïdors a menys de 30 dies.
Però tot i aquests números tan positius, l’Estat
segueix limitant la possibilitat d’augmentar la
despesa en futures inversions i projectes. De
fet, la despesa ordinària no pot augmentar
més d‘1,5%.

Bonificacions de
l’IBI a les famílies
nombroses
L’Ajuntament de Porqueres ha obert el
període per acollir-se a les bonificacions
en l’impost de béns immobles (IBI).
L’objectiu d’aquesta mesura és la
d’ajudar a les famílies que disposin de
carnet de família nombrosa del municipi
i que reuneixin unes determinades
característiques de renda familiar. Per tal
de beneficiar-se d’aquesta bonificació, els
interessats han de presentar abans del 31
de desembre de 2014 a l’Ajuntament la
sol·licitud corresponent, que es pot trobar
al web municipal (www.porqueres.cat), i
adjuntar la documentació requerida.

Curs de primers auxilis per a nadons i nens
El mes d’abril es va dur a terme la formació
de Primers Auxilis en nadons i nens a la Llar
d’Infants Trapelles. Va estar organitzada per
l’Ajuntament i la mateixa escola i s’oferia a
totes les famílies de la llar d’infants i a les
educadores del centre. En total, hi van
participar unes 40 persones i la valoració va
ser molt positiva.
El curs va ser impartit per la formadora de la
Creu Roja del Pla de l’Estany, Anna Cervià.
L’AMPA de l’escola L’Entorn i els alumnes
de cicle superior es van encarregar d’oferir
esmorzar als assistents per un preu mòdic.

PORQUERES VIU LA
CULTURA A LA FRESCA
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Aquest estiu es proposen diverses activitats culturals a l’aire lliure com l’Estunart o sessions de cinema sota les estrelles.

Estunart, concerts únics
en un paratge idíl·lic

Cinema a la fresca
a la plaça Major

Karaoke a la plaça Major
amb All-Star Karaoke

1 de juliol
PAU VALLVÈ
8 de juliol
ALESSI’S ARK + RENALDO & CLARA
15 de juliol
BERLINIST + ROOMS
22 de juliol
STEVEN MUNAR & THE MIRACLE BAND +
CÁLIDO HOME

Dijous 17 de juliol. 22 h.
Món petit
Protagonitzada per Albert Casals i Anna
Socias
Dirigida per Marcel Barrena

Dijous 24 de juliol a les 21h

Entra a la seva web:
http://www.allstarkaraoke.info/
I comença a preparar el repertori!!!!
Hi haurà servei de bar!

c u lt u r a

Albert Casals és un jove que es mou amb
cadira de rodes a causa d’una leucèmia patida
amb només 5 anys. Una circumstància que no
li ha impedit fer realitat el seu somni: viatjar
per tot el món. I fer-ho a la seva manera: sense
diners, sense companyia i sense equipatge,
carregat només amb la seva imaginació i el
seu coratge. “Món petit” mostra el seu repte
més ambiciós: arribar exactament al punt més
allunyat del planeta. Aquesta película ha estat
nominada als Premis Goya i és guanyadora del
Premi Gaudí al millor documental.
Hi haurà servei de bar.

T’agrada cantar? Surt de la dutxa i deixa
d’utilitzar el mànec de l’escombra com si fos
un peu de micro. Aquí estaràs acompanyat
per una banda i pujaràs dalt d’un escenari
amb un repertori d’allò més variat! Mai més
cantaràs sol! Aquest és el teu Karaoke Live i
All-Star Karaoke la teva banda!

Una Festa Major molt participativa
El bon temps va acompanyar tots els actes de la Festa, que enguany complia 10 anys

F ESTA M AJOR

La gran participació i el bon temps van
acompanyar tots els actes de la Festa Major
de Porqueres d’enguany, una festa molt
participativa que en aquesta edició complia
10 anys. Una trobada de puntaires, activitats
per a la mainada, atraccions, una trobada de
vespes, concerts i exposicions van ser algunes
de les propostes de la Festa Major.
En aquests deu anys de història de la festa
s’han consolidat algunes propostes, com ara
la vedellada, l’esmorzar del ganut o la festa
d’homenatge a la vellesa.

L’actor Joan Pere, que va venir la segona edició de la Festa
Major, ens va tornar a visitar enguany amb l’obra “Fer riure
és un art”.

Els gegants van fer saltar els més menuts.

Les atraccions van encantar a petits i grans.

La vedella de l’esmorzar del ganut, gràcies a la col·laboració
de Vedella Bencriada.

Des de l’Ajuntamnet s’agraeix a tots els
col·laboradors (entitats, empreses i persones
a títol individual) que han fer possible que
aquesta Festa Major sigui un èxit.

Gran èxit de la
9a exposició de
flors de Porqueres
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La mostra coincideix amb la Festa Major

Un any més, els participants de l’exposició de flors de Porqueres han deixat bocabadats els visitants. Els muntatges florals, realitzats tots ells per
voluntaris i amics de les flors, van ser d’altíssima qualitat i res tenen a envejar a altres poblacions. El degoteix de visitants durant l’exposició va ser
constant i els elogis, també. Des d’aquestes línies volem donar les gràcies a tots els voluntaris que ho fan possible.

Durant els actes de la Festa Major de
Porqueres es va inaugurar el nou rellotge
solar realitzat pels alumnes de ceràmica
del Centre Cívic de Porqueres.

Homenatge als nostres avis
L’Ajuntament de Porqueres, coincidint amb la Festa Major del poble i l’exposició de flors, va
organitzar, com cada any, un homenatge per a les persones que fan 80 anys. L’alcalde va fer
lliurament als nostres avis d’una placa commemorativa.

F ESTA M AJOR

Inauguració del
relLotge solar
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2a Milla Urbana de Porqueres

La sortida de la 2a Milla Urbana.

ES P ORTS

L’atleta del CA Vilafranca, Andreu Giralt, amb un temps de 4’ 42”, i la corredora del CN Banyoles, Anna Martínez, que va fer els 1.609 metres en
5’ 40”, van ser els guanyadors absoluts de la 2a Milla Urbana de Porqueres, disputada el 23 de març. Tot i que els previsions meteorològiques
no eren massa optimistes, el sol va acompanyar tots el corredors, amb una temperatura ideal per a la pràctica de l’atletisme. A la cursa també hi
van participar les categories prebenjamí, benjamí, alevins i infantils. La baixa participació fa que, de cares a la propera edició, el Club Atletisme
Porqueres es plantegi un canvi d’horari i l’activitat passarà a disputar-se dissabte a la tarda.

Nou rècord de participació
a la Trobada de Vespes

L’Esperxada dobla
la participació del 2013

La Trobada de Vespes 2014 va batre el rècord de participació, amb 94
motos inscrites, xifra que va superar les 90 vespes que van participar
el 2012.  El bon temps va acompanyar en tot moment els motoristes,
que van gaudir d’un matí fantàstic per passejar per les carreteres del
Pla de l’Estany. Entre motoristes i acompanyants, un total de 140
persones van gaudir d’un esmorzar de forquilla i ganivet a Can Selvatà
de Cornellà del Terri, previ a la ruta que va finalitzar, per segon any
consecutiu, als jardins de l’Ajuntament de Porqueres.

La Marxa de Gran Fons amb BTT, coneguda com a Esperxada, va
doblar amb escreix els participants del 2013, ja que es va passar
de 106 a 233 inscrits. La gran promoció feta pel CC Sendicat del
Pedal va tenir una gran resposta per part del amants de les proves
d’extrema duresa, com la de Porqueres, que es va disputar l’1 de
maig. Joan Pons, amb un temps de 5 h 05’ 16”, va reeditar el triomf
del 2013, per davant del gran favorit, Marc Trayter, que va quedar
segon. Jordi Quintanas va entrar tercer a 15’ del guanyador.
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Warner Gap Pictures
Emmarcat dins els actes de la Festa Major de Porqueres, el GAP va celebrar el 17 de maig el seu festival anual de gimnàstica. Aquesta va ser una
edició especial, ja que Porqueres celebrava 10 anys de la seva festa i el GAP, la cinquena temporada d’existència.
El festival va tenir el cinema com a protagonista i, a través de la dansa i la gimnàstica, es va fer un repàs de diversos gèneres cinematogràfics:
comèdia, terror, cinema romàntic, musical o de ciència-ficció. En total hi van participar uns 120 gimnastes.

Preselecció del Campionat
Territorial Infantil de Patinatge

Campionat Comarcal
Escolar de patinatge

Les participants del Club Patinatge Artístic de Porqueres, amb les entrenadores.

Un total de 62 patinadors i patinadores de
les categories prebenjamí, benjamí, aleví i
infantil de tots els clubs del Pla de l’Estany
van prendre part en el Campionat Comarcal
Escolar del curs 2013/2014, que va tenir lloc
al Pavelló Municipal d’Esports de Porqueres el
12 d’abril. El Club de Patinatge Porqueres va
tenir una actuació molt destacada i va obtenir
cinc títols i deu posicions de podi.

ES P ORTS

Un total de 35 patinadores de diferents clubs gironins van participar l’1 de maig en les
proves de preselecció del Campionat Territorial Infantil, organitzat per la Federació Catalana
de Patinatge i el Club Patinatge Artístic Porqueres.
Alba Montoro, Ivette Jordà i Irina Ensesa, del Club Patinatge Artístic Porqueres i entrenades
per les germanes Laura i Gemma Fructuoso, van assolir la 14a, 15a i 26a posició
respectivament, resultats que les han permès classificar-se per participar al Campionat
Territorial Infantil que s’ha celebrat a Fornells de la Selva el 7 i 8 de juny.
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Obres de
millora al CEIP
L’Entorn

ENSEN YA M ENT

SER V EIS SO C IA L S

Les actuacions han de permetre
millorar l’accessibilitat a la zona
d’ensenyament infantil
A l’escola infantil i de primària L’Entorn s’han
dut a terme diverses actuacions per millorar
la zona d’entrada i sortida del parvulari.
Concretament, s’ha construït un petit cobert
a l’accés de la classe de P3 amb l’objectiu
de millorar la sortida dels alumnes els dies
de pluja. També s’ha instal·lat una protecció
a les baranes de les escales del pavelló per
evitar que la mainada s’hi enfili, i així evitar
situacions de perill. A més, de cara als mesos
d’estiu, que l’escola romandrà tancada, està
previst adequar una nova entrada a la zona del
portal que toca la cuina, que ha de permetre
facilitar tant l’entrada com la sortida a l’escola.

Créixer en família: un cicle
de tallers per a pares i mares
L’objectiu és orientar sobre la millor manera d’educar els fills
L’Ajuntament de Porqueres ha programat
per al mes de setembre un cicle de tallers
que, sota el nom “Créixer en família”, tenen
l’objectiu d’orientar els pares i les mares
sobre la millor manera d’afrontar aquesta
tasca tan extraordinària i complicada alhora.
En aquestes trobades, que compten amb la
col·laboració del departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya,
els assistents podran reflexionar i intercanviar
experiències sobre l’educació dels seus fills,

guiats sempre per un professional expert.
Són un total de sis sessions de dues hores
adreçades a mares o pares amb fills i filles
amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys.
Els diversos grups s’organitzaran segons l’edat
dels fills i es tractaran temes tan habituals
com ara l’afecte, l’autonomia, l’autoritat, la
resolució de conflictes, les responsabilitats en
l’àmbit domèstic, el lleure i l’entorn, el paper
educatiu de l’escola...


  
    
        
       
        

 
  


Lloc: Biblioteca Carles Fontserè de Porqueres
Horari:
18 i
25 
de 
setembre,
2, 9, 16 i 23


       
 
     
d’octubre,
de 20 a 
22 h 



  

Inscripció:
A través
del correu
electrònic
          
       






participaciociutadana@porqueres.cat o del
     

02.
  
tel. 972
57 01
       
   
    
Preu: 
Gratuït per a les 
famílies.
Programa
         
finançat per la Generalitat de Catalunya









  





    
  
 

Els ajuntaments de Porqueres i Banyoles han impulsat conjuntament una iniciativa adreçada
als alumnes de tercer i quart d’ESO de diversos instituts que estudien l’assignatura optativa
d’Emprenedoria. El més important d’aquest repte és el fet que els estudiants s’han basat en
problemes reals d’empreses de la comarca. El resultat són 14 projectes elaborats per 14 grups
diferents, que inclouen un pla d’empresa i un de financer, que es van presentar a l’auditori de
l’Ateneu de Banyoles, amb la presència de Josep Fernández, del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres autoritats.

La Llar
d’infants
de Porqueres
cobreix totes
les places
Un total de 71 nens i nenes han estat
inscrit a la Llar d’infants Trapelles de
Porqueres. Les places s’han cobert amb
mainada de la nostra població i encara
n’han sobrat dues, que les han ocupat
dos nens de Sant Miquel. Precisament
en aquesta població l’Ajuntament de
Porqueres ha establert un conveni de
proximitat. La llar d’Infants comptarà amb
27 alumnes de P1 i 44 alumnes de P2.
La llar d’Infants Trapelles ofereix servei de
menjador i l’horari és de 3/4 de vuit del
matí fins a les 6 de la tarda.

Els ciutadans i ciutadanes de Porqueres van
anar a votar majoritàriament en les darreres
eleccions europees, però l’abstenció es va
situar en el 45%, una xifra molt menor que
la mitjana catalana i europea. La mitjana
d’abstenció a Catalunya es va situar en el 62%
mentre que a Europa va ser del 57%.
A Porqueres, els guanyadors de les eleccions
van ser ERC, amb el 44,8% dels vots, i CiU,
amb el 35,5%. El tercer lloc el va ocupar ICV,
amb el 4,7% dels vots.

Alerta: mosquit tigre!
Amb el bon temps comencen a proliferar els mosquits. Com cada any, és necessari
adoptar algunes mesures bàsiques, entre les que destaquen evitar les acumulacions
d’aigua a l’exterior, encara que siguin petites, ja que es converteixen en llocs idonis de
cria del mosquit. Per la seva banda, l’Ajuntament ja ha seguit el mateix tractament d’altres
temporades, que consisteix en dipositar larvicida en els embornals que contenen aigua.
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M EDI A M B IENT

Els alumnes han aportat solucions a problemes d’empreses de la comarca

Participació
d’un 55% a
Porqueres en
les eleccions
europees

ENSEN YA M ENT

Estudiants d’ESO del Pla de
l’Estany presenten projectes
reals d’emprenedoria

L’Ajuntament de Porqueres
dóna suport a l’organització
de la consulta del 9 de novembre
La Vicepresidenta del Govern a Catalunya, Joana Ortega Alemany, va enviar una carta a
tots els ajuntaments de Catalunya per a saber el grau d’implicació en l‘organització de la
consulta sobre el dret a decidir del proper 9 de novembre. Aquesta va ser la resposta d’aquest
ajuntament:

TELÈFONS D’INTERÈS
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

C ATA L UN YA I P ORQUERES

Molt Honorable Vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya

Casal de la
Gent Gran
Tel. 972 57 26 01

Benvolguda,

CEIP L’Entorn
Tel. 972 57 40 17

El motiu d’aquesta carta és comunicar-vos la resposta del nostre Consistori
en relació amb la pregunta que ens formulàveu en l’escrit adreçat a aquest
ajuntament registre d’entrada D/000056-2014 de data 26/03/2014. En la carta
ens demanàveu de conèixer el nostre compromís i voluntat de col·laboració
amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat
de Catalunya, en l’organització de la consulta que el Molt Honorable President
de la Generalitat, va acordar amb la resta de forces parlamentàries que donen
suport al dret a decidir del poble català.

CEIP El Frigolet
Tel. 972 57 46 29

Donada la transcendència de la petició i de l’enorme repercussió que ha de
tenir per al futur del nostre poble, ens permetem de traslladar-vos el compromís
més sincer i fidel d’aquest Ajuntament. Els sotasignats Alcalde i portaveus
dels grups municipals que configuren el plenari del nostre Ajuntament, ho fem
com a representants de la totalitat dels membres que actualment configuren
el plenari municipal.
Us volem transmetre conjuntament el nostre ple suport i la nostra total voluntat
de col·laboració en l’organització de la consulta del proper 9 de novembre.

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

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Salvador
Ros i Reig
Alcalde president

Francesc
Castañer i Campolier
Portaveu del grup
IdP

Josep
Juscafresa i Frigola
Portaveu del grup
CiU

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.

