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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.

Salvador Ros i Reig
ALCALDE DE PORQUERES

Fent municipi, 
fent país

Les persones que ens presentem per 
ocupar càrrecs municipals ho fem amb 
un objectiu principal: intentar millorar 
el nostre municipi. Quan els veïns ens 
doneu la vostra confiança en forma de 
vot, ho feu per molts motius diferents, 
però majoritàriament és perquè l’opció 
que escolliu és la que més us pot servir 
per defensar els vostres interessos. Des de 
l’Ajuntament, el nostre àmbit d’actuació 
principal és el nostre municipi, Porqueres. 
Fer una bona tasca en aquest àmbit permet 
formar les majories entre els grups que es 
presenten a les eleccions municipals, si 
més no fins a avui dia aquesta ha estat em 
sembla la tendència. 
Definir el present del municipi, resolent 
els problemes quotidians, com ara el 
manteniment dels carrers, l’enllumenat, 
les escoles, participant i organitzant 
festes, procurant pel futur del municipi 
tot planificant el Porqueres del futur, 
quins equipaments haurem de tenir, com 
hem de créixer... totes aquestes qüestions 
són la prioritat dels regidors que formem 
l’Ajuntament. 
Aquesta és la prioritat, però també és una 
realitat que en el nostre país, Catalunya, a 

través dels seus ciutadans, ha despertat 
els darrers anys un sentiment majoritari 
i  transversal que ha posat en primer pla 
de debat el nostre dret col·lectiu a decidir 
el nostre futur com a poble. És obvi que 
aquest debat es produeix en multitud 
d’àmbits, i els ajuntaments som uns 
actors més en tot aquest procés. Des 
de l’Ajuntament de Porqueres la nostra 
significació i presa de posició ha estat clara 
i inequívoca des del primer dia, perquè 
així ho consideràvem els grups polítics 
representats, els seus regidors i enteníem 
que la majoria social del nostre municipi. 
Des d’alguns àmbits ens acusen d’estar 
tot el dia pensant en el procés, sobretot 
des d’alguns mitjans forans i alguns 
partits polítics contraris a aquest procés. 
Vosaltres mateixos podreu jutjar els 
fets. Com a Ajuntament, hem tingut un 
estiu ple d’activitats, estunart, esports al 
carrer... hem dut a terme el canvi de part 
de l’enllumenat de Casellas Davall, la vida 
associativa ha continuat al mateix ritme, 
clubs, festes dels pobles...  continuem 
treballant com sempre, tan bé com sabem, 
amb procés o sense.
L’ 11 de setembre passat a les 12 del 
migdia, en un acte a l’Ajuntament, l’amplia 
majoria d’entitats del municipi han donat 
suport a la consulta del dia 9 i ens varen 
lliurar el seu compromís per fer-lo arribar 
al Parlament. El 31 d’agost vàrem viure la 
Cantata a la Plaça Major, un dels actes 
mes multitudinaris i transversals en suport 
de la consulta. Hem viscut un altre 11 
de setembre memorable. El suport de 
Porqueres a la consulta es inequívoc. La 
consulta no és res més que una eina que 
ens ha de permetre exercir la voluntat 
de decidir. Res ni ningú aturarà aquesta 
voluntat!
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Després d’uns mesos 
de prova, Porqueres ja 
disposa d’una estació meteorològica que 
permet consultar la predicció i les dades 
meteorològiques del municipi. L’estació, 
que forma part de l’Agència Estatal de 
Meteorologia (AEMET), es troba instal·lada 
a la zona esportiva municipal. 

Aquesta és una instal·lació llargament 
reivindicada pel consistori, ja que 
aquesta eina oficial permetrà sol·licitar 
un informe per justificar les condicions 
meteorològiques en determinats 
dies per reclamacions de danys a les 
asseguradores. Es tracta, doncs, d’una 
eina útil, fiable i local. L’estació emet les 
dades automàticament, de manera que es 
poden consultar a través d’un enllaç a la 
pàgina web de l’Ajuntament de Porqueres 
(www.porqueres.cat). 

En total, a la demarcació de Girona hi ha 
16 estacions d’aquestes característiques, i 

totes elles formen part de la Xarxa AEMET. 
Aquesta agència, juntament amb els serveis 
tècnics de l’Ajuntament de Porqueres, han 
estat els encarregats d’executar les obres 

d’instal·lació de l’estació. Mitjançant un 
conveni signat amb el Consorci de l’Estany, 
el manteniment de l’estació anirà a càrrec 
de la mateixa AEMET.  

 

Prou abocaments 
incontrolats
Des de l’Ajuntament es fa una crida a tots 
els ciutadans perquè no aboquin residus, 
sigui del tipus que sigui, fora de les àrees 
d’aportació, la deixalleria comarcal i la 
minideixalleria, on s’accepten residus 
diversos. Un dels últims casos que ens 
hem trobat ha estat l’abocament de 
runes al carrer Mallorca. L’Ajuntament 
els ha hagut de retirar i aquesta acció ha 
costat uns 400 euros aproximadament. 
Si detecteu algun abocament podeu 
enviar un correu a l’àrea de Medi Ambient  
mediambient@porqueres.cat.

Residu verd
L’àrea de Medi Ambient, en la seva línia 
d’apostar pel reciclatge, ha adequat una 
àrea d’aportació a la zona esportiva: un 
espai per abocar la poda i, un altre, per 
al residu verd. Malauradament, a aquest 
punt verd s’hi abocaven tot tipus de 
residus. Darrerament, s’ha senyalitzat de 
nou perquè quedi clar que només s’hi pot 
deixar residus verds. Qualsevol abocament 
d’una altra cosa suposa un cost per a 
l’Ajuntament, un mal servei i una zona en 
males condicions. 

Obres de gasificació 
al carrer Sant Patllari
Ja s’han iniciat les obres d’ampliació de la 
xarxa de distribució de gas del carrer Sant 
Patllari. Aquestes obres consisteixen a fer 
arribar la xarxa de gas natural des de Prat 
Dallas fins al carrer Sant Patllari, passant 
pel camí de Can Grill. S’aprofitaran les 
obres per fer l’arranjament del camí així 
com per reparar els trams més malmesos.
Això afectarà la circulació del carrer Sant 
Patllari i, en cas de talls puntuals, es podrà 
circular pel camí de Can Grill.

La riera del Codines 
té un bon estat de 
revegetació
La tardor passada a la riera del Codines, 
es va substituir els arbres existents, 
ja que eren falses acàcies en mal 
estat, algunes presentaven fongs i 
a causa d’això deixaven anar resina. 
La substitució s’ha fet per freixes 
autòctones, joncs i lliri groc, vegetació 
típica de la riera que ajuda a reduir la 
velocitat de l’aigua, mantenir el talús, 
reduir l’erosió i augmentar la infiltració 
netejant l’aigua. El manteniment de la 
riera és diferenciat, només es sega la 
part superior del marge. Riera avall, en 
direcció al  carrer Estació, la plantació 
del lliri groc i del jonc s’ha desenvolupat 
amb un grau òptim, amb al revegetació 
de tota la part baixa de la riba. 

Es crea l’Associació 
de voluntaris de 
Protecció Civil 
de Porqueres
Recentment s’ha creat  l’Associació 
de voluntaris de Protecció Civil de 
Porqueres. Aquesta entitat, integrada 
per voluntaris del municipi, és la que 
ha d’actuar en cas d’una emergència 
civil municipal com ara un incendi, 
una inundació, nevades, etc. La seva 
feina consisteix a gestionar el centre 
d’acollida i atenció a la població 
afectada, informar els ciutadans, 
senyalitzar i fer un seguiment de les 
zones de risc i detecció d’afectacions 
a serveis bàsics, entre moltes altres. 

Ajuts per al 
compostatge 
casolà
Enguany s’ha obert de nou la 
convocatòria de sol·licituds d’ajuts  
per al compostatge casolà. El termini 
per presentar la sol·licitud acabarà el 
proper 30 de setembre. La subvenció 
és 30 euros i serveix per recompensar 
a aquelles persones que realitzen 
compostatge casolà a casa seva, i que 
eviten abocar les restes orgàniques 
de la cuina i de l’hort als contenidors.  
La sol·licitud la podeu trobar a             
www.porqueres.cat o bé demanar-la 
al mateix Ajuntament.

L’estació meteorològica es troba a la zona esportiva.

Porqueres 
ja té estació 
meteorològica
Permet consultar 
les dades del 
municipi i està 
instal·lada a la 
zona esportiva
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L’Estunart, un 
festival màgic
Les propostes musicals van aplegar un bon nombre de seguidors  
al bosc de les Estunes

Un any més, i ja en són sis, l’Estunart 
es va convertir en un dels festivals més 
màgics de l’estiu. La proposta cultural va 
aixecar una gran expectació entre els seus 
seguidors més fidels i fins i tot el temps va 
respectar les actuacions dels artistes.

L’Estunart va començar l’1 de juliol amb el 
concert del cantautor Pau Vallvè, que va 
oferir temes del seu darrer treball De bosc. 

En aquesta edició hi han participat artistes 
i grups com ara Alessi’s Ark, Renaldo & 
Clara, Berlinist, Rooms, Steve Munar & The 
Miracle Band i Cálido Hombre.

L’edició d’enguany demostra un cop més 
que el festival està totalment consolidat i 
que per a molts s’ha convertit en una de 
les cites ineludibles de l’estiu al bosc de les 
Estunes.

Foto 1.-La formació de Renaldo & Clara, a les Estunes. 
Foto 2.- Berlinist va oferir un gran concert. 
Foto 3.-Un moment de l’actuació de Pau Vallvé.
Fotos: Irene Serrat

Una nova etapa de la llar 
d’infants Els Trapelles
La llar d’infants Els Trapelles comença 
enguany una nova etapa en iniciar la 
metodologia d’agrupació mixta, que 
consisteix en fer grups mixtos de 
P1 i P2. Les educadores s’han estat 
formant i han visitat diferents llars de 
la demarcació per poder incorporar 
a partir d’aquest curs aquesta 
metodologia. Amb aquesta mesura 
s’aconsegueix que els nens i nenes 
estiguin molt més motivats i que es 
pugui treballar amb grups reduïts.

Porqueres s’adhereix     
a les Jornades Europees 
de Patrimoni 
L’Ajuntament de Porqueres s’ha 
adherit a les Jornades Europees de 
Patrimoni Cultural que se celebren els 
dies 27 i 28 de setembre.  Dins el marc 
d’aquestes jornades, Porqueres ha 
organitzat el dia 27 una visita a l’antiga 
estació de Mata i una proposta socio-
cultural als jardins de l’Ajuntament 
amb espectacles infantils, lectures i 
música.

La Biblioteca amplia 
el seu fons

La Biblioteca municipal de Porqueres 
Carles Fontserè ampliarà el seu fons amb 
dues aportacions. Una és econòmica i ve 
de part de la Diputació de Girona. Aportarà 
un total de 2.715 euros per comprar llibres 
aquest anys. La segona ve de Rotaract, un 
club de joves patrocinat pel Rotary Club, 
que va recollir llibres usats durant la diada 
de Sant Jordi d’aquest any. Els llibres que ha 
recollit els ha cedit a la biblioteca, i també 
a la Fundació Estany, a Càritas i l’escola 
Pla de l’Ametller. A la imatge podeu veure 
l’acte de reconeixement que es va fer a 
aquests joves.

Exposició de Rosó 
Brugada al Centre 
d’Interpretació
Del 12 d’octubre al 12 de gener es podrà 
visitar, al Centre d’Interpretació, l’exposició 
de l’obra de Rosó Brugada, que porta 
per títol Aigua. Es tracta de fotografies 
pintades de paisatges propers, amb l’aigua 
com a protagonista. L’exposició es podrà 
visitar els caps de setmana i festius de 10 
a 14 h. La inauguració serà diumenge 12 
d’octubre a les 12 del migdia.

Recomanacions 
de la Biblioteca
· Per infants de 0 a 6 anys
Ballem!. Genechten, Guido Van. Baula  2014. 

· Per nens a partir de 7 anys
La nena que només es va poder endur 
una cosa. Canal, Eulàlia (et al.). 
Animallibres, 2014. 

· Per a joves a partir de 12 anys
L’illa de les cartes perdudes. Canosa, Oriol. 
Babulinka books, 2014

· Per als amants del còmic
El pont dels jueus. Dalmases, Cesc F. [et al.]. 
Comic Books, 2014.

· Per als que volen aprendre
Història de Catalunya per a joves 
(i no tan joves). Cardona, Francesc (et al.) 
Barcanova, 2014

· Per als amants de la novel·la
The Leftovers. Perrotta, Tom. Periscopi, 2014

· Per als amants dels àlbums il·lustrats
Mowgli. Brax, Justine; Kipling Rudyard. 
Edelvives, 2014

· Per als que volen viatjar
Cicloturisme tranquil per Catalunya. 26 
itineraris per descubrir el país amb suau cop 
de pedal. Vallbona, Rafael. Azimut, 2014.

· Per als amants del cinema
Nebraska. Payne, Alexander. Vértigo, 2014

· Per als pares i mares
Més contes, per favor!. Giménez, Llorenç [et 
al.]. Bromera, 2014

Més de 30 cursos                
i tallers al Cívic
Els usuaris podran inscriure’s 
en tallers d’arts plàstiques, 
dansa, música, teatre,  
llengua i salut

El Centre Cívic de Porqueres presenta 
més de 30 cursos i tallers de diverses 
disciplines per poder abastar a un públic 
molt ampli. Un dels objectius d’aquest 
curs és visibilitzar molt més l’activitat que 
es fa dins el Cívic a través de fotografíes, 
vídeos i fins hi tot, experiències d’usuaris 
que explicaran com es vinculen a 
l’equipament.

Pel que fa a les novetats, s’ha incorporat 
la domiciliació bancària com a forma 
de pagament, de manera que es farà 
mensualment i la càrrega econòmica serà 
més lleu.

Descomptes per als clients fidels
Amb aquests anys hem detectat usuaris 
molt fidels que practiquen més d’una 
activitat al centre i per això volem premiar 
aquestes persones amb un descompte del 
10% si s’apunten a dos tallers anuals, i un 
20% si en fan tres o més.

Tota la informació dels tallers anuals  
del Centre Cívic de Porqueres està 
disponible a la web del centre www.
centrecivicporqueres.cat, des d’on també 
es poden fer les inscripcions on-line. 
Aquest espai web presenta novetats, ja 
que s’ha modificat perquè sigui un entorn 
molt més visual i adaptat a les xarxes 
socials.

www.bibgirona.cat/biblioteca/porqueres 
facebook.com/biblioteca.carlesfontsere
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Porqueres ha acollit dos dels tornejos més importants.

Esports al Carrer 
bat el rècord de 
participació,             
tot i el mal temps 
Tot i que l’estiu 2014 no serà recordat 
pel bon temps, l’activitat esportiva més 
exitosa de totes les que s’organitzen al 
municipi, els Esports al Carrer, no només 
ha mantingut el nivell de les darreres 
edicions (i ja en són deu!), sinó que ha 
batut el rècord de participació en 4 de les 5 
activitats organitzades.

El futbol platja, a la plaça Rosa dels Vents, 
va ser l’activitat més multitudinària. Els 
Esports al Carrer va acollir 344 participants 
i deu anys després la xifra ha augmentat 
fins a 1.382. La implicació de col·lectius 
com ara l’AMIPA l’Entorn, que va oferir el 
servei de bar durant totes les jornades, ha 
ajudat a l’èxit d’aquesta proposta esportiva.

La passejada per l’Estany va agradar molt als nens i 
nenes del Casal.

El futbol platja va ser l’activitat més multitudinària.

El Casal Esportiu 
arriba als 500 
participants
Prop de 500 nens i nenes de tota la comarca 
del Pla de l’Estany han participat en el nou 
Casal Esportiu que promou l’Ajuntament 
de Porqueres des del 2012. Les claus de 
l’èxit són dues, principalment: el preu (molt 
ajustat) i les varietat d’activitats que s’hi 
ofereixen, ambdues gràcies a l’Associació 
de Clubs Esportius de Porqueres, l’entitat 
que l’organitza i que no té cap ànim de 
lucre. Una de les propostes amb més bona 
acollida va ser el passeig per l’Estany amb 
la barca Tirona que, tot i tenir-la a tocar, va 
ser una gran novetat per a gairebé tots els 
nens i nenes del Casal. 

El Bescanó guanya 
el Memorial           
Joan Estany
El Bescanó va guanyar la vint-i-dosena  
edició del Memorial Joan Estany disputat el 
17 d’agost, mentre que el primer equip de 
la UE Porqueres va quedar en segon lloc. El 
torneig va recuperar el format de triangular 
d’altres edicions, amb la presència del club 
local, Bescanó i Viladamat.
En el partit decisiu entre Porqueres i 
Bescanó el resultat va ser d’empat a zero, 
fet que donava la victòria als del Gironès 
per “goal average” (mitjana de gols). El 
Porqueres va jugar a un bon nivell i va 
plantar cara en tot moment al Bescanó, de 
superior categoria.
El regidor d’Esports de l’Ajuntament de 
Porqueres, Sr. Ferran Vivar i el president 
de la UE Porqueres, Sr. Marc Cuadros, van 
ser els encarregats de lliurar els trofeus als 
guanyadors.

L’equip del Porqueres va deixar el llistó molt alt.

El CPA Porqueres organitza                         
un campus amb l’actual campiona                                 
del món de patinatge
El CPA Porqueres, sota  la direcció tècnica de Gemma Fructuoso, va organitzar del 17 al 
24 d’agost, un campus de patinatge artístic amb la presència de l’actual campiona del 
món d’estil lliure, la italiana Cristina Trani. La presència de la patinadora va aixecar gran 
expectació i en poc temps es va esgotar les 60 places disponibles per al campus.
Tot i que el treball específic es feia al pavelló, tots  els participants estaven allotjats al 
càmping El Llac del nostre municipi. Apart de la tecnificació també es feien altres 
activitats, com ara classes d’expressió corporal, aeròbic, hip hop, zumba, tallers de neteja 
de patins, excursions culturals / esportives i piragüisme a l’estany de Banyoles. Del Club 
de Porqueres hi van participar les patinadores Alba Montoro, Ivette Jordà, Irina Ensesa, 
Duna Coll i Gemma Blanco.

Les patinadores del CPA Porqueres que van participar en el “Campus Gemma Fructuoso”.

Porqueres es 
converteix en un 
referent provincial 
de l’esport              
de la petanca
El municipi de Porqueres ha esdevingut 
enguany un punt de referència de la 
petanca en l’àmbit federal i ha acollit 
dos dels tornejos més importants de la 
demarcació de Girona. A finals de març 
es va celebrar el campionat provincial 
individual i el 7 de juliol passat la federació 
també va escollir les instal·lacions del 
Club Petanca Porqueres per acomiadar la 
temporada 2013-2014, amb l’organització 
del torneig Sant i Patró. Sumant les dues 
competicions, han passat pel nostre 
municipi més de 250 jugadors federats.



CALAIX DE SASTRE / ESCRIT MUnICIPAL  1110  SERVEIS SOCIALS / BOSC DE CAn GInEBREDA

Porqueres amb la gent gran
El col·lectiu gaudeix d’una 
gran oferta d’activitats per 
aconseguir un envelliment actiu

L’Ajuntament, conjuntament amb el casal 
de la Gent Gran, el Centre de Serveis per 
a la Gent Gran de la comarca (amb seu a 
Porqueres) i el Consell Comarcal a través del 
servei Fem Companyia, donem resposta, de 
manera coordinada, a les necessitats de la 
gent gran per promoure la seva participació 
en activitats que li interessin. Treballem 
per l’autonomia, la salut, la formació, 
l’accés a la cultura i les noves tecnologies 
de la informació tenint en compte la 
diversitat del col·lectiu pel que fa a l’edat 
i la situació social. El principal objectiu i 
repte és aconseguir un envelliment actiu i 
saludable de les persones grans del nostre 
municipi, amb la promoció de la salut, 
l’estimulació cognitiva, l’activitat física, 
la bona alimentació, evitar l’aïllament 
social, promoure les relacions socials i 
intergeneracionals i la participació com a 
ciutadans amb l’aportació de tots els seus 
coneixements.

Les activitats que oferim són:

· Els tallers, de memòria, que es poden 
seguir al casal de la Gent Gran, al Centre 
de Serveis i a la Biblioteca. 

· Manualitats, cinema fòrum, diferents 
activitats de lectura, cursos de català i 
noves tecnologies al casal i a la biblioteca 
Carles Fonserè.

· Dinamització als parcs de salut, itineraris 
saludables, gimnàs al centre de Serveis i al 
Centre Cívic, country, playback, caminades 
pel municipi i cooperació amb els horts de 
l’escola, entre d’altres

Totes les activitats són adaptades 
a diferents edats i conduïdes per 
professionals. Per més informació, 
consulteu el web o l’Agenda de Porqueres.

El Bosc de Can Ginebreda  celebra la seva festa anual
El Bosc de Can Ginebreda va celebrar, 
el primer cap de setmana de setembre, 
la seva festa anual, que enguany estava 
dedicada a la pintura trepant, un 
procediment molt antic que s’han fet 
servir per reproduir pintures sobre suports 
arquitectònics, parets o coves. De fet, és 

la tècnica que utilitzen els graffiters. La 
festa va començar al matí i els artistes van 
treballar en les seves pintures. Després 
es va inaugurar el pre projecte del Museu 
del Vim i posteriorment, es va celebrar un 
dinar de germanor. La festa va acabar a la 
tarda amb bona música i bones converses.

La festa del Bosc va arribar enguany a la seva 27a edició

Qüestió de voluntat
S àcosten temps molt importants i decisius per al nostre petit 
país. Tenim molt a prop la possibilitat de decidir si volem 
continuar formant part d’un estat, que ha deixat d’apreciar-nos 
(o deixeu-nos-ho dir, d’estimar-nos com a propis) i que ens 
ataca i ofega en molts aspectes, com ara la cultura, la llengua, 
l’ensenyament, l’economia... L’altra opció és la de començar un 
nou camí cap a un nou estat, amb totes les incerteses que això 
també comporta.
no és que només vulguem aquestes dues opcions. En un 
estat diferent al que estem segurament n’hi hauria d’altres, 
només hem de mirar el Regne Unit i Escòcia. A Londres onegen 
banderes escoceses en senyal d’estima. Us imagineu a Madrid 
senyeres catalanes onejant? Però tots el intents dels últims anys 
per trobar un encaix de convivència i harmonia han estat tombats 
per Espanya amb poc diàleg. només cal recordar com l’últim 
estatut d’autonomia va néixer amb unes condicions i com a cada 
tràmit que passava l’anaven massacrant. També volem destacar 
que no és un tema de partits nostre, perquè aquest encaix ha 
estat impossible quan ens han governat tant esquerres com 
dretes, no ens entenen i tampoc ho volen fer.
Els últims anys hem fet grans manifestacions sobre la voluntat 
que tenim de ser consultats. I no han estat manifestacions 
minoritàries, sinó que totes han comptat amb una gran 
participació. Aquestes grans gestes no són reconegudes per 
l’estat tot i que el món queda perplex davant exemples com la 
Via Catalana de l’any 2013 o la V d’enguany. El nostre moviment 
és reivindicatiu, transversal i sobretot pacífic. La grandesa del 
que estem fent és que en la voluntat de votar hi tenim cabuda 
tots. Els que ens sentim dins d’aquesta voluntat som de totes les 
ideologies, edats i territoris. És per aquest motiu que des d’IdP i 

CiU a Porqueres, ens adrecem a vosaltres amb un únic escrit, ja 
que ens sentim units per aquesta voluntat, que ens engloba a la 
majoria dels catalans, de decidir el nostre futur.
Mentre estem escrivint aquestes línies, tot gira sobre la qüestió 
de si la consulta serà legal o no. Va ser el desembre passat que 
el nostre president, el Molt Honorable Artur Mas, va posar 
pregunta i data sobre la taula. Fins a dia d’avui l’Estat no ens 
ha donat permís, ni ha volgut trobar la fórmula per poder votar. 
Arribats a aquest punt, la legalitat de la consulta hauria de ser 
el menys important. La nostra força no és la llei, sinó la nostra 
voluntat i és que els catalans tenim la voluntat de votar. Volem 
votar per poder dir com volem ser d’aquí endavant. Si Espanya 
no ens deixa votar “legalment” potser podrà parar l’envestida 
per aquest 9 de novembre, però no ens aturaran. Passi el que 
passi aquest 9 de novembre, els catalans tard o d’hora votarem, 
i sabeu per què? Perquè estem units, perquè “res podran contra 
un poble unit, alegre i combatiu”. Perquè no importa les vegades 
que ens diguin que no. nosaltres seguirem treballant, seguirem 
sumant esforços perquè puguem expressar la nostra voluntat a 
les urnes.
Ells es pensen que això és una moda, que ja baixarà... i no. Així 
agafem un fragment de la sardana Catalans a l’Alcàrria, escrita 
pel compositor Joaquim Soms i Janer, que diu el següent: 
Tots a lluitar / ben alta la senyera/ i vencerem / que la pàtria ho 
espera / Anem cap Aragó / cap a Castella / el món va contemplant
 la nostra gesta / Tots endavant / i que la historia digui / que som 
ben dignes/ d’ésser Catalans
Veïns i veïnes de Porqueres: ens veiem a les urnes i visca 
Catalunya!

Festa de Sant Llop 
de Miànigues
La Festa de Sant Llop, el patró dels pastors i l’advocat contra 
els llops, es va celebrar el 7 de setembre passat i el temps 
va acompanyar. La jornada va començar amb una missa 
solemne i va seguir amb sardanes i activitats infantils. A la 
tarda hi va haver un concert de Joan Colomo, que va tenir 
molt bona acollida.



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 972 57 01 02  
Biblioteca Municipal Carles Fontserè 972 58 
38 98
Bombers 972 57 40 80
CAP Banyoles 972 57 25 10
Casal de  la Gent Gran 972 57 26 01
CEIP L’Entorn 972 57 40 17
CEIP El Frigolet 972 57 46 29
Centre Cívic Tel. 972 57 36 12
Bar del Centre Cívic 972 57 27 96
Centre de Serveis 972 58 40 33
Clínica Salus Infirmorum 972 57 02 08
Consell Comarcal 972 57 35 50
Consorci de l’Estany 972 57 64 95
Consultori Porqueres 972 57 63 59 
Correus 972 57 09 99
Creu Roja 972 57 24 50
Emergències 112
Farmàcia Josep M. Torres 972 57 27 99
Jutjat de Pau 972 58 27 23
Llar d’infants  Els Trapelles 972 57 49 04
Mossos  d’Esquadra 972 18 16 50
Pavelló Municipal d’Esports 972 58 18 07
Punt d’informació  Quiosc 975 580 510
Sece “Llum” 900 131 326
Serveis Socials 972 58 03 88
Taxis 972 57 05 14
Teisa 972 57 00 53

Telèfons 
d’interès 

Una gran estelada va presidir la Cantata 
per la Consulta, que es va celebrar 
a Porqueres el 31 d’agost. Un miler 
de persones va assistir a l’emotiu 
acte que va aixecar crits espontanis 
d’”independència” a la plaça Major. El 
cantant Lluís Llach i el vicepresident 
de l’Assemblea nacional de Catalunya 
(ACn), Jaume Marfany, també van ser 
presents en el concert popular. 
La Cantata es va iniciar a les sis de la 
tarda, però des de mesos abans, els 
veïns i veïnes de Porqueres es trobaven 
cada dimecres per assajar. En total es 
van cantar vuit temes de Lluís Llach i 
paral·lelament, es va dur a terme una 
representació teatral de l’avi Siset i el seu 
nét.
Durant l’acte, també es va realitzar una 
encesa d’espelmes vermelles i grogues 
que formaven una V de la Diada. Durant 
tota la tarda es van muntar diferents 
parades de l’ACn, que venia espelmes i 
samarretes de la Diada.

L’acte va acabar amb la catada d’”Els 
Segadors” amb tot el públic a peu 
dret. Des de l’Ajuntament es vol donar 
les gràcies a tots els col·laboradors i 
col·laboradores que van fer possible un 
acte tan emotiu.

La Cantata va servir de preparació de la 
Diada i per reivindicar la celebració de 
la consulta per l’autodeterminació de 
Catalunya del 9 de novembre. La vetllada 
estava organitzada conjuntament per 
l’Ajuntament de Porqueres i l’Assemblea 
nacional Catalana del Pla de l’Estany.

Gran èxit de la 
Cantanta per 
la Consulta de 
Porqueres
Un miler de persones van 
assistir a l’acte, que va ser   
molt emotiu i que va comptar          
amb la presència del cantant 
Lluís Llach

Un dels assajos de la Cantata.

Al final es van encendre les espelmes i 
la llum va formar una V.


