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Un nou any
amb nous
projectes

Per a més informació, podeu consultar el
nostre web: www.porqueres.cat

Salvador Ros i Reig
ALCALDE DE PORQUERES

A Porqueres, el nom que s’escauria més
per anomenar el procés participatiu del
dia 9 de novembre seria el de “festa de la
democràcia”. En poques votacions la gent
va a votar amb tanta alegria, es fan tantes
fotos, es queden a petar la xerrada i, a sobre,
s’organitzen per fer un esmorzar popular.
Una jornada rodona per la multitud de
gent que hi va participar, malgrat tots els
entrebancs, de tots tipus, que ens varen
imposar. Voldria fer un especial agraïment
als voluntaris que al llarg de la jornada
varen vetllar perquè tot sortís bé. I un cop
més, des del govern de Madrid la resposta
és continuar sense escoltar la veu del
poble català i la seva única resposta és
una querella de la fiscalia. És evident que
no deixarem sols al nostre President i a
les dues conselleres davant d’aquest fet i
serem molts els que ens autoinculparem
d’haver fet possible el nou 9N.
Estem a les portes de començar un nou
any i això comporta haver aprovat un nou
pressupost municipal. Sens dubte un dels
grans objectius que ens hem marcat és fer
realitat la piscina d’estiu a la zona esportiva.
Com sol ser habitual en aquest equip de

govern, les instal·lacions les anem fent a
mesura de les nostres possibilitats. Aquest
2014 hem pressupostat una primera fase,
amb l’ampliació dels vestidors, i entre el
2015 i la primavera del 2016 durem a terme
les següents fases i esperem tenir acabada
la piscina per poder gaudir-la l’estiu del
2016.
Acabem aquest 2014 amb unes quantes
obres que s’estan duent a terme com ara
l’obertura del carrer Miquel Martí i Pol
i un projecte amb diferents actuacions
en diversos punts del municipi, que
intenten suplir la manca d’inversions de les
altres administracions. Val a dir de totes
maneres que per a ambdues actuacions
s’ha aconseguit finançament tant de la
Generalitat com de la Diputació. És una
realitat que sense el suport financer extern
el marge de maniobra de l’Ajuntament
és baix, fet que provoca que puguem dur
a terme menys actuacions i que hàgim de
prioritzar al màxim els projectes.
Som conscients de les mancances i
deficiències que afecten molts punts del
municipi: anem intentant posar-hi remei.
Però hem de ser conscients que tenim
poc marge de maniobra. El pressupost del
2015 pretén continuar amb un municipi
equilibrat pressupostàriament, és a dir, poc
endeutat i fer el màxim amb els recursos
que disposem.
S’acosten les festes de Nadal i, un any
més, la vida associativa del municipi bull
d’activitats: disfrutem-les al màxim.
Que tingueu unes bones festes i un bon
2015.
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Casellas Davall ja té nou
enllumenat
El mes de novembre passat van acabar les obres de
l’enllumenat de Casellas Davall, que han consistit en refer
el cablejat que estava en mal estat i canviar els fanals per
uns de més alts i amb llumeneres de tecnologia LED.
Amb aquestes millores, s’ha guanyat en la fiabilitat de la
instal·lació i en qualitat de llum.

Una de les partides més importants serà
la que es dedicarà a la construcció de la
piscina descoberta, a la qual es dedicaran

Les obres d’obertura del carrer Miquel
Martí Pol ja han començat. Antigament
la planta de formigó PROMSA ocupava el
terreny que ara esdevindrà un carrer. Amb
aquesta nova via es millorarà la mobilitat
al sector de la carretera de Corts. Un cop
acabat el carrer es canviaran alguns sentits
de la circulació per tal d’ordenar el trànsit i
millorar la seguretat del sector.

uns 300.000 euros. Tot i que les obres
començaran el 2015, les previsions són que
la piscina es posi en funcionament l’estiu
del 2016.
El futur equipament es construirà al costat
del camp de futbol, a la zona esportiva de
Miànigues. Per tal d’estalviar despeses, els
usuaris del camp de futbol i de la piscina
compartiran una part de l’edifici de serveis.
El recinte inclourà una piscina gran (de 25 x

Porqueres bonificarà la
instal·lació de plaques solars

Casellas Davall ha millorat
el seu enllumenat.

Comencen les obres per obrir
el carrer Miquel Martí i Pol

El nou carrer comença a prendre forma.

L’Ajuntament aprova uns números similars als de l’any passat
L’Ajuntament de Porqueres ha inclòs en
el pressupost del 2015, que es va aprovar
a mitjan novembre, la construcció de
la piscina municipal descoberta, un
equipament que els ciutadans van demanar
en una enquesta elaborada el 2010. El
pressupost total aprovat per l’Ajuntament
és continuista i puja a 3,8 milions d’euros.

Les obres van acabar el mes de novembre i en
total s’han instal·lat 32 punts de llum

En total s’han instal·lat 32 punts de llum. El cost de les
obres s’ha repartit entre l’Ajuntament de Porqueres, que
ha assumit un 60% del cost, i la junta de conservació de
Casellas Davall, que n’ha assumit el 40% restant. El cost
total de les obres ha estat de 44.441,87 euros. L’any que ve
està previst continuar amb la millora de l’enllumenat de la
urbanització amb aquesta col·laboració.

Porqueres inclou el projecte de la
piscina en el pressupost del 2015

La propera actuació important que es
preveu a la zona és la connexió del carrer
Miquel Martí Pol amb l’Isaac Albèniz,
de manera que es connectarà la plaça
Major amb aquest sector. Abans, però,
tindrà lloc el reasfaltatge dels carrers
Riera i Bertran, Guillem de Cabestany i
Ferrer i Bassa.

Porqueres rebaixarà un 95% l’impost d’obres per a
la instal·lació de plaques solars a les cases. Aquesta
mesura es va decidir durant el ple que va aprovar les
ordenances fiscals per al 2015, que es mantenen similars
a les del 2014. També bonificarà la supressió de barreres
arquitectòniques, i baixarà lleugerament l’ICIO. La resta
d’ordenances es mantenen.
Els principals canvis s’apliquen a l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO), que baixa
d’un 3 a un 2,5%. D’una banda, es bonificarà un 95% als
veïns que instal·lin plaques solars per a autoconsum o
altres equipaments per a l’aprofitament tèrmic. El mateix
impost tindrà una bonificació del 90% quan s’eliminin
barreres arquitectòniques.

12,5 metres) i una de petita per a la mainada.
El projecte es completarà més endavant
amb una zona de jocs infantils aquàtics.
Pressupost sanejat
El pressupost total de l’Ajuntament de
Porqueres puja a 3,8 milions, una xifra
similar a la d’aquest any. Les despeses
financeres seran de 25.000 euros i el
deute a finals del 2015, només del 43%. Cal
destacar l’esforç en estalviar energia, ja que
aquesta partida ha disminuït un 3%.

Les plusvàlues també baixen
Les plusvàlues també s’abaixen en els tres primers trams: en el
primer, d’1 a 5 anys, baixen gairebé un punt (de 2,5 a 1,40%); en el
segon tram, fins a 10 anys, baixen mig punt (de 2 a 1,5); en el tram
de fins a 15 anys baixen 0,15 (d’1,80 a 1,65); mentre que en el tram
de més de 15 anys es mantenen iguals.

Rebaixa a la llar d’infants
Les ordenances fiscals per al 2015 inclouen una rebaixa de 18 euros
al mes per nen a la llar d’infants municipal en el cas que hi vagin
dos germans o es tracti de família nombrosa. Aquest descompte ja
s’aplicava els últims anys, però fins ara era de 13 euros.
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Eliminació del punt
verd de la zona
esportiva per mal
funcionament

Els vuit horts
urbans de Porqueres
ja estan en marxa

S’ha instal·lat un contenidor verd a la zona esportiva

Els vuit hort urbans municipals que es
troben a l’espai lliure del carrer de l’Església
anomenat “Pedrera de Mata” ja s’estan
cultivant com a conreus amb destinació a
l’autoconsum. Aquesta zona d’hortes, al
carrer Església, és de titularitat municipal.

S’ha instal·lat de nou el contenidor de
residu verd a la zona esportiva i s’ha
eliminat el punt verd atès els problemes
que s’havien generat, de grans quantitats
de residus de tot tipus barrejat, escampat....
provocant que contínuament es destinés
una brigada a separar els residus, suposant
un elevat cost econòmic i laboral. Sap
greu que aquesta actuació encaminada a
proporcionar un major comoditat per a
la gestió dels residus verds i una pràctica

Els espais estan cedits per un termini de dos anys

ambiental més correcte, amb l’obtenció
d’un subproducte com el compost o
triturat, a través de la poda, no hagi
funcionat per una mala utilització per part
d’alguns usuaris.

Aquests horts estan cedits per una
durada de dos d’anys a comptar del mes
de setembre, amb possibilitat de ser
prorrogats, tot depenent de la demanda.

Així doncs, us recordem que al contenidor
verd només es pot abocar residu verd, sense
bosses, sacs, o quelcom al contenidor, i
d’ús exclusiu per als particulars.

per a l’hort: el compost. D’aquesta
manera, s’evita abocar les restes als
contenidors amb destí final a l’abocador.
L’Ajuntament, per incentivar i donar
suport a aquesta pràctica, tal com va fer
l’any passat, ha concedit subvencions
de 30 euros a 38 famílies que realitzen
compostatge casolà.

Les persones que estigueu interessades
a participar-hi, podeu enviar un correu
electrònic a mediambient@porqueres.
cat o visitar el web de l’Ajuntament, www.
porqueres.cat.

L’Ajuntament d’acull al Pla
Especial d’inversions i anivella
un aparcament a Miànigues
i millora la lluminària de la
plaça dels Poetes
L’Ajuntament de Porqueres s’ha acollit a
una subvenció que atorga la Diputació
de Girona. Es tracta d’ajuts que es donen
a plans d’inversions econòmicament
sostenibles i han de ser projectes que no
representin un augment de la despeses
de manteniment de les administracions
locals en els anys posteriors.
Així doncs, Porqueres ha demanat
ajuts a dues actuacions: d’una banda,
s’ha anivellat l’aparcament de la zona
esportiva de Miànigues i, de l’altra, s’han
substituït les lluminàries del sector de
la plaça dels Poetes per tecnologia LED,
per tal d’abaratir costos d’energia i de
potència contractada. Això és possible
gràcies a que el LED té una eficiència
molt més alta i, per tant, es necessita
menys potència.

Endavant amb el compostatge casolà
Cada any són més les famílies que
fan compostatge casolà, és a dir, que
reciclen les restes orgàniques de la cuina
i de l’hort i les aboquen en un contenidor
tancat. Amb un mínim control de la
humitat i si es remenen per aportar
l’oxigen necessari en el procés, s’obté
un producte que després es pot utilitzar

Aprofitant l’entrada en funcionament
d’aquests horts, així com els de l’escola
realitzats amb col·laboració de la gent
gran, es realitzarà un curs d’horticultura
ecològica, obert a tothom.

La Diputació
financia dos
projectes
sostenibles

Foto 1.-El nou contenidor verd que s’ha instal·lat.
Foto 2.- El punt verd era molt mal utilitzat i s’ha
eliminat.
Foto 3.-El compostatge casolà a Porqueres està
subvencionat.

Els costos d’aquestes obres han estat
de 22.687,5 euros pel moviment de
terres i 21.051,27 per la
substitució d’enllumenat.
Els horts urbans de Porqueres.
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Millores al camí
de Mas Grill
L’Ajuntament de Porqueres ha arranjat el
camí públic de Mas Grill. Les obres han
consistit en refer les cunetes, posar tubs
per evacuar l’aigua en dos punts concrets
i estendre-hi una base per millorar la
circulació de vehicles.

El Firgolet guanya
un premi de medi
ambient CILMA
El CEIP Frigolet ha guanyat un del Premis
Medi Ambient del Consell d’Iniciatives
Locals per al Medi Ambient de les
Comarques Gironines (CILMA). El premi
s’ha atorgar per ser un dels equipaments
que millor ha gestionat les mesures d’estalvi
energètic. Dels 18 equipaments presentats
a tot Girona, el CEIP Frigolet va obtenir la 3a
posició, i per tant una dotació econòmica
de 500 euros que l’Ajuntament ha decidit
reinvertir en la mateixa escola. Les mesures
que es van aplicar i que van ser premiades
anaven dirigides especialment a millorar
els hàbits en relació al consum energètic.
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L’Ajuntament
Lluitant contra
s’acull a una nova
la plaga del
convocatòria del SOC gavià argentat
El Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) ha tornat a convocar
subvencions per a la contractació de
persones en els ajuntaments. En aquesta
ocasió, a Porqueres li han estat concedides
ajudes per contractar dos treballadors que
es dedicaran a la neteja de camins rurals i
a la creació de franges de protecció contra
incendis de les urbanitzacions.

El Casal d’avis celebra
la Festa del Soci
El Casal d’Avis de Porqueres va celebrar, el
8 de novembre passat, la seva tradicional
Festa del Soci. Els actes van començar a
les 12 del migdia amb l’Ofici Solemne a
l’església de les Pedreres. Tot seguit, hi va
haver una ballada de tres sardanes davant el
Centre Cívic, amb la Principal de Porqueres.
L’acte central va ser el dinar al Restaurant
Mirallac, qeu va acabar amb un ball. A més
es va fer una homenatge a tots els socis que
celebraven els 50 anys de casats.

Una de les plagues més conegudes
darrerament és la del gavià argentat, tot
i que no només afecta Porqueres. Un
animal és considerat una plaga urbana
quan interfereix en la salut humana o en el
seu benestar i produeix danys econòmics.
El gavià ens molesta amb els seus crits,
plomes i excrements que embussen i
embruten els teulats i les canals. Tot i que
el control d’aquestes aus és competència
dels ajuntaments, és molt difícil trobar
una solució a aquest problema d’àmbit
més gran que el municipal, i més, amb els
mitjans que disposem.
Per mitigar els efectes d’aquesta plaga,
s’han fet diverses actuacions: primer es
va instal·lar un globus d’heli al pavelló
municipal; després es van muntar
aparells sonors que emeten el crit del
seu depredador, i més tard, el crit del
gavià angoixat. També s’han fet batudes a
l’abocador i ara, darrerament, s’ha instal·lat
un duc en posició d’atac per espantar-los.
Es farà un seguiment per veure si funciona,
i, en cas afirmatiu, per aplicar actuacions
similars en altres llocs.

Recomanacions
de la Biblioteca

Castanyada a
la llar d’infants
Els Trapelles

· Per a infants de 0 a 6 anys
La lletra a que no volia ser vermella.
Cornudella, Jordi; Solans, Júlia [il.]. Estrella
Polar, 2014
· Per a nens a partir de 7 anys
La gota i el cirerer. Satz, Mario. Babulinka,
2014
· Per a nens a partir de 12 anys
Arriba el sr. Flat. Copons, Jaume; Fortuny,
Liliana. Combel, 2014
· Per als amants del còmic
Sèrie: Mattéo. Gibrat, Jean-Pierre. Norma, 2014
· Per als que gaudeixen de l’esport de motor
Marc Márquez: somnis que es compleixen.
Pérez de Rozas, Emilio. Edicions 62, 2014
· Per als que volen atrevir-se amb l’esport!
Running para perezosas. Poirier, Marie;
Bravi, Soledad. Lunwerg, 2014
· Per aprendre i seguir aprenent...
Tots els dubtes: una gramàtica del català a
l’abast. Ortega, Rudolf. RBA, 2014
· Per als amants de la novel·la
El devorador de calabazas. Mortimer,
Penelope. Impedimenta, 2014
· Per a pares i mares
Entrena’l per a la vida. Gutiérrez Lestón,
Cristina. Plataforma, 2014
La biblioteca romandrà tancada els dies: 24, 27
i 31 de desembre, i de l’1 al 6 de gener de 2015.
www.bibgirona.cat/biblioteca/porqueres
facebook.com/biblioteca.carlesfontsere

Matthew Tree
visita el bosc de
can Ginebreda
Matthew Tree, escriptor britànic que
escriu en català i anglès i col·laborador
de ràdios, televisions i molts diaris
i revistes, va visitar aquest mes de
setembre el bosc de Can Ginebreda per
fer una entrevista a Xicu Cabanyes per
a la revista Esguard. L’artista ha sortit a
la portada de la publicació i assegura
a l’entrevista que en tot el que es fa al
bosc “hi ha una bona part d’intuïció”.

Divendres 31 d’octubre la llar d’infants
“Trapelles” va celebrar la primera festa
del curs: La Castanyada. Com cada any,
el nostre entranyable veí Ciset va torrar el
piló de castanyes que van portar els nens i
nenes de l’escola. Va ser una festa distesa,
alegre, ben acompanyada pel bon temps i
les famílies de la nostra comunitat, pares
i mares, avis i àvies, tiets i tietes... junts
vam compartir una estona diferent. Com a
novetat hi va haver la presentació del grup
de pares i mares de l’escola Trapelles.
Per estrenar-se, aquest grup es va fer càrrec
del berenar el dia de la castanyada, fent
coques, pizzes... tot boníssim!!! També van
organitzar alguns jocs per fer participar
els nens i nenes i per potenciar la relació
i la coneixença entre les famílies. L’equip
docent de Trapelles estem molt contentes
de la gran assistència a la festa i de la
col·laboració de totes les mares, pares i
familiars.

Esguard és una revista digital amb més
de 10.000 subscriptors. L’any passat
va ser distingida per l’Associació de
Publicacions Periòdiques en Català com
la millor nova revista de l’any.
L’entrevista la trobareu a la mateixa
revista Esguard o al web: www.
canginebreda.cat a l’apartat activitats/
notícies.
La castanyada va ser tot un èxit.
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Rere el teló: un cicle de concerts en petit format
Es tracta d’una programació amb propostes molts personals
El Centre Cívic ha mantingut , en els darrers
cinc anys, una programació musical força
regular que combinava artistes locals i
forasters emergents. Molts d’aquests
músics, amb el pas del temps, s’han fet un
lloc rellevant a l’escena catalana.
Han passat pels diferents escenaris i cicles
del Cívic artistes com ara Maria Rodés,
La Iaia, Espaldamaceta, Germà Negre,
Verd i Blau, Mates Mates, Amics del Bosc,
Anímic, Cálido Home, Quart Primera,...

El cicle que iniciem aquest 2015 s’anomena
Rere el teló i consisteix en concerts de petit
format i de proximitat, en els quals músics
i públic comparteixen el mateix escenari:
rere de teló.
Són concerts amb un aforament molt
limitat (50 persones), i és precisament
aquesta “intimitat” el que demanen els
músics que hem triat. Propostes poc
conegudes, artistes que no han vingut
per les nostres contrades i projectes molt
personals són el leitmotiv d’aquest nou
cicle musical que engega amb quatre
concerts de gener a abril.

Les entrades són GRATUÏTES però cal
reservar-les a la Secretaria del Centre
Cívic o per correu electrònic: cultura@
centrecivicporqueres.cat.
Màxim 2 entrades per persona.
Programació Rere el teló
Jo Jet i Maria Ribot
Divendres 23 de gener a les 21 h
A Singer of Songs
Divendres 27 de febrer a les 21 h
Barbacoa
Divendres 27 de març a les 21 h
CARLA
Divendres 24 d’abril a les 21 h

Garantia juvenil, una eina contra l’atur per als joves de menys de 25 anys
La Garantia Juvenil és una iniciativa
europea per lluitar contra l’atur juvenil. Es
pretén que tots els joves de menys de 25
anys, tant si estan inscrits en els serveis
públics d’ocupació com si no, rebin una
oferta de feina, formació o pràctiques en
un període de 4 mesos.
A qui es dirigeix?
A joves més grans de 16 anys i de menys
de 25 anys, o de menys de 30 anys en el cas
de joves amb un grau de discapacitat igual
o superior al 33%, inscrits o no als serveis
d’ocupació, i que no tenen feina ni estan
formant-se.
Es tracta, per tant, d’un grup de població
molt heterogeni que inclou tant a joves
amb escassa formació com a joves
altament qualificats.

Com inscriure’s?
Aquells
joves
que
compleixin els requisits i
que vulguin ser beneficiaris
de la Garantia Juvenil, cal
que facin una inscripció
al fitxer del Sistema
de Garantia Juvenil. La
inscripció es realitza en
línia a través de la pàgina
web: www.garantiajuvenil.
gencat.cat.
Per fer la inscripció cal un DNI electrònic
o sol·licitar una contrasenya mitjançant un
formulari que es pot trobar al mateix web i
que cal presentar a l’oficina de registre del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany o al
mateix Ajuntament.

Per atendre els joves s’ha
determinat
una
xarxa
presencial d’informació i
suport a la inscripció en
què diversos professionals
ajuden els joves en el procés
i informen dels aspectes
més importants de la
Garantia Juvenil a Catalunya.
A la nostra comarca, cal anar
a l’Oficina Jove del Pla de
l’Estany-Cal Drac.
Un cop feta la inscripció, i en un termini
màxim de 30 dies, el SOC de Girona
contactarà amb el jove per tenir una
primera entrevista i definir l’itinerari de
Garantia Juvenil que més li convingui.

Via Amateur: un nou projecte per divulgar
la feina dels grups de teatre locals
Hi participen quatre municipis AMB l’objectiu d’acostar la cultura a tothom
Fruit de les converses entre Arbúcies,
Bescanó, Celrà i el nostre municipi el
2015 neix un nou projecte que pretén ser
l’embrió d’una xarxa de representacions
de grups de teatre locals per a les sales
d’aquests municipis. Tot plegat, és un
intent de crear una xarxa d’exhibició de
teatre de base.
La idea és que els grups de teatre locals
puguin representar la seva funció a tots
els municipis que participen del projecte.
D’aquesta manera es dóna visibilitat a la
feina feta pel grup de teatre (que moltes
vegades només actua al seu municipi) i, a
més, s’ofereix una programació de teatre
amateur al Centre Cívic.
La programació es concentrarà entre els
mesos de gener i juny, i a casa nostra,

serà completada amb dos grups amateurs
més, que no participen del projecte però
que també representaran els seus treballs
a Porqueres. Aquest projecte només es pot
desenvolupar amb èxit si hi ha implicació
dels grups de teatre, perquè seran ells
els encarregats de fer difusió del cicle, de
rebre la companyia, fer la taquilla, etc. És
a dir, és un projecte que pretén crear un
intercanvi real entre els grups de teatre,
que comparteixin moments i experiències,
i que no siguin uns simples espectadors
sinó actors, com el que són.
Els preu d’aquesta programació serà molt
econòmic perquè volem que la gent no
tingui excusa per accedir a veure teatre.
A més, és un compromís de tots els
municipis de fixar el mateix preu i garantir
l’accés a la cultura a tothom.

PROGRAMACIÓ VIA AMATEUR
Al Cívic de Porqueres
Sopar Fred, a càrrec de Guspira Teatre
(Cassà de la Selva)
Diumenge 25 de gener a les 18.30 h
Políticament incorrecte a càrrec del
Grup de Teatre del Centre (Arbúcies)
Diumenge 15 de febrer a les 18.30 h
Un bocí de dones 10 a càrrec d’Ateneu
de la dona (Vilablareix)
Diumenge 1 de març a les 18.30 h
Fuita a càrrec de Toc de Teatre (Celrà)
Diumenge 15 de març a les 18.30 h
Homes i dones a càrrec de Alba Nova
(Bescanó)
Diumenge 12 d’abril a les 18.30 h
Preu: 3 € anticipada / 5 € mateix dia
de la funció

Unes 400 persones s’han inscrit als tallers anuals del Centre Cívic
El Centre Cívic de
Porqueres intenta cada
any millorar i ampliar
la seva programació
de Tallers Anuals (TA) i
enguany ha començat el
curs 2014-15 amb una proposta de 27 TA
i només 4 no s’ha pogut realitzar per falta
de participants. Això dóna un total de 23 TA
en els quals hi participen 400 persones de
manera regular cada setmana.
Aquests TA són espais d’aprenentatge i de

relació a través de la pràctica d’una activitat
dirigida per un professor especialitzat.
Estan oberts a tothom i s’ajusten a
les necessitats de les persones que hi
participen.
Els TA estan plantejats perquè la gent
s’apunti a principi de curs així aconseguim
un treball constant durant tot l’any,
però alguns d’aquests tallers, com ara
els relacionats amb les arts plàstiques,
salut i coneixement personal, permeten

començar-los en qualsevol moment. Així,
que us animem a venir-ho a provar i segur
que us hi apuntareu!
Tota la informació dels Tallers Anuals
i la resta d’activitats monogràfiques i
culturals del Centre Cívic de Porqueres,
la podeu consultar al nostre web www.
centrecivicporqueres.cat o a xarxes socials
com ara Facebook (Facebook/cultura.
porqueres) , Twitter (@civicporqueres) o
Instagram (civic_porqueres).
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Uns 320 ciclistes
participen en la
Copa Gironina BTT
a Porqueres
El corredor del Bike Àrea Llagostera,
Christian Collados, va guanyar amb claredat
el recorregut llarg de la tercera prova del
campionat de BTT provincial, anomenat
Copa Gironina. Jaume estanyol del CC Pla
de l’Estany, s’imposava en el de 25 km.
La prova de Porqueres va rebre gairebé
320 ciclistes, sumant els corredors
federats, populars i els de les categories
de promoció. D’entre els locals també va
pujar al podi Àngel Busquets, segon en
la categoria Esplai. Un altre corredor de
Porqueres que va tenir una gran actuació
va ser Jordi Quintanas, del Cromoly Bikes,
que va finalitzar en segona posició de la
general a 2’ de Collados.
El gran al·licient que té aquesta competició
és que permet competir en una mateixa
carrera els corredors federats i els populars.

La Cursa Americana de Motocròs
bat de llarg el rècord de participació
Un total de 133 pilots van participar en
la 6a edició de la Cursa Americana de
Motocròs, el 26 de novembre passat,
organitzada pel Porqueres Motor Club. La
xifra suposa un nou rècord, ja que supera
en 40 participants els 93 inscrits en l’edició
del 2013.

Proves de patinatge
a Porqueres
El pavelló municipal d’esports de Porqueres
va acollir, el 29 de novembre passat, la
quarta convocatòria de les proves de
certificat de xou al matí i iniciació B a la tarda,
organitzades per la Federació Catalana de
Patinatge amb el suport del CPA Porqueres.
Entre les dues convocatòries, van passar
pel pavelló unes 80 patinadores. Del CPA
Porqueres van participar les patinadores
Marina Brunet, Júlia Teixidor i Carina Torres
a les proves d’Iniciació B. Va ser una jornada
esportiva passada per aigua, però tot i els
inconvenients de la pista, les patinadores
de Porqueres ho van fer molt bé.

La gran quantitat de pilots va retardar
l’inici de la prova, ja que es varen haver
de refer els horaris que s’havien preparat
inicialment. Tot i això, la cursa va seguir
amb el calendari previst i va començar amb
els entrenaments cronometrats de totes
les categories, que servien per configurar
la graella de sortida. Seguidament es va
dur a terme la primera mànega de totes
les categories, seguint l’ordre següent: 85

La Marxa Popular es
consolida al calendari
esportiu anual
Un total de 126 persones van participar en
la segona edició de la Marxa Popular de
Porqueres, una activitat que va néixer el
2013 i que ja està pràcticament consolidada
al calendari esportiu anual. La segona
edició d’aquesta marxa comptava amb la
novetat que el Grup Excursionista s’afegia
a les tasques d’organització. El fet que la
sortida fos oberta va permetre que no hi
hagués problemes en els corriols entre
corredors i caminadors, ja que els corredors
ràpidament van agafar avantatge.

cc, 50 cc, 65 cc, Màster A, Màster B, Elit
i Veterà. Els problemes aparegueren a la
segona mànega, ja que a causa de la gran
quantitat de pols, només es varen poder
realitzar les de les cilindrades petites. En
les categories Màster, Elit i Veterà, es varen
donar com a definitius els resultats de la
primera mànega, mentre que en 85 cc,
50 cc i 65 cc es varen sumar els resultats
de les dues mànegues per obtenir els
guanyadors.
La volta ràpida de la matinal la va marcar
el pilot de Vilobí Gerard Garcia, de la
categoria Elit, que va registrar un temps de
1:10:065 en el circuit de poc més de 1000
metres, habilitat a la Zona Esportiva de
Miànigues.

La Cursa Popular
de Porqueres arriba
a la 19a edició
La Cursa Popular de Porqueres va arribar el
8 de desembre passat a la 19a edició. És la
segona activitat esportiva de més antiguitat
al municipi, només superada pel Memorial
Joan Estany, que aquest 2014 ha celebrat la
22a edició.
En total hi van participar 343 corredors. En
categoria masculina Jordi Roura va guanyar
amb un temps de 25’13”, després que ell i
Josep Mª Roura, arribessin parells i sense
disputar-se la victòria. Entre les fèmines
es va imposar la corredora banyolina del
Futbol Club Barcelona, Esther Guerrero que
va invertir un temps de 27’47” en completar
els 7,2 km de recorregut.
Pel que fa als corredors locals, Pau
Congost (CN Banyoles) i Elisabeth Costa
(Sol Team) van ser els primers classificats,
arribant en 5a i 63a posició de la general
respectivament.
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Activitats per a tots els gustos
Tant des de l’Àrea d’Esports com des del Cívic es proposen diferents activitats anuals per a tots els
porquerencs. Segur que n’hi ha alguna que us fa gràcia. Animeu-vos-hi!
· Arts aplicades. Dimarts 18 h
· Restauració. Dimecres 18.30 h
· Cistelleria. Dijous 18.30 h
· Costura. Dijous 18.30 h
· Dibuix artístic. Divendres 18.30 h.

· Teatre per a adults. Dimarts 20 h. Preu:
25 €/mes
· A capella, cant grupal juvenil. Dimarts
17 h. Inici 27 gener 2015. Gratuït (amb
incripció prèvia)
Salut i Coneixement Personal
· Ioga. Dijous 17.30 h (A), dijous 19 h (B),
dijous 20.15 h (C), dilluns 9.30 h (matí)
Preu: 28 €/mes
· Pilates. Dimarts 18 h (A). Dimarts 19 h
(B). Dimarts 20 h (C). Preu: 22 €/mes
· Gimnàstica Hipopressiva. Dijous 17.30 h
(A), Dijous 19 h (B) i 20.15 h (C)
Preu: 28 €/mes

TALLERS ANUALS
Centre Cívic de Porqueres

Dansa
· Street Dance / Hip hop infantil i Juvenil.
Dilluns i dimecres. Preu: 20 €/mes
· Street Dance / Hip hop adults. Dimecres
21 h. Preu: 15 €/mes
· Break Dance. Dimarts de 19 h i divendres
17 h. Preu: 30 €/mes
· Dansa oriental. Divendres 19.30 h
(iniciació). Preu: 28 €/mes
· Country. Dilluns 20.30 h (intermig).
Dilluns de 21.30 h (avançat). Dimarts
21.15 h (iniciació). Preu: 20 €/mes
· Balls de saló. Dissabte 18 h (iniciació).
Dissabte 19 h (intermig). Preu: 40 €
parella/mes
· Tot Dance. Dilluns i dimecres 18 h. Preu:
30 €/mes

Tallers Arts Plàstiques
Preu: 25 €/mes (material no inclòs)
· Ceràmica. Dilluns 19.30 h

Música i Teatre
· Guitarra clàssica. Dilluns 18 h (iniciació
adults). Preu: 25 €/mes

ACTIVITATS ANUALS DIRIGIDES
ÀREA D’ESPORTS
· Spinning. Dimarts 19 h, 20 h i 21 h.
Dimecres 19 h. Dijous 20 h i 21 h.
Preu: 25 € / mes.
· Pilates. Dilluns 19 h. Dimecres 20 h i 21
h. Preu: 25 €/ mes.
· Gimnàstica de manteniment. Dilluns 20
h. Preu: 20 €/ mes.
· Entrenament funcional en circuit.
Dilluns 21.15 h. Preu: 25 €/ mes.
Inscripcions: Pavelló Municipal d’Esports.
Preu especial combinat: spinning, pilates
i entrenament en circuit: 40 €/mes (2
activitats). Més informació a www.
esportsporqueres.com

Llengua i Humanitats
· Anglès elemental per a adults. Dilluns
19.30 h (nivell 1). Dilluns de 21 a 22.30h
(nivell 3).- Dimecres de 18.30 h (nivell 2).
Dimecres 20 h (nivell 0).
Preu: 25 €/mes
· Speaking English. Diivendres 18 h (A).
Divendres 19 h (B). Preu: 15 €/mes
· Català per a catalanoparlants. Divendres
20 h. Preu: 20 €/mes

Porqueres recull 141 quilos d’aliments durant el Gran Recapte
El Gran Recapte d’Aliments ha aconseguit superar un altre any l’objectiu que s’havia fixat prèviament, amb la recollida de més de 4.000
tones de menjar a tot Catalunya que distribuirà el Banc dels Aliments. En total han estat més de 2.000 punts distribuïts per tot el país
els que han recollit aliments durant dues jornades. A Porqueres es va recollir un total de 141 quilos d’aliments, principalment llet, sucre,
oli, farina, llegum seca i arrós. Els punts de recollida van ser Can Paliro, Ca la Lluïsa, Ca la Maria i Juanita Serra. Des d’aquest butlletí els
donem les gràcies a tots ells i als voluntaris que ho han fet possible.

Unes 1500 persones participen
a la Fira d’Hivern de Porqueres
La proposta, que enguany ha arribat a la 19a edició, es consolida com una de les cites més destacades
del municipi

Més de 1.500 persones han visitat, del 5 al
8 de desembre, la tradicional Fira d’Hivern
de Porqueres, que enguany ha arribat a
la 19a edició i que estava dedicada als
productes artesanals. El punt àlgid de
les activitats el va donar la Fira d’Hivern
pròpiament dita, el dissabte 6, i es calcula
que aquell dia van passejar pel nostre
municipi unes 800 persones.
Aquell dia va estar farcit d’activitats: dibuix
sobre asfalt (en el qual hi van participar un
centenar de persones); i el concurs d’allioli
(amb una quinzena d’aspirants).

complementar la cita. A la tarda, l’actuació
de playback va comptar amb la participació
d’unes 120 persones i va recaptar uns 300
euros destinats a La Marató de TV3. Un
altre dels espectacles destacats d’aquesta
Fira d’Hivern va ser la cita amb la Màgica
Joana Andreu, que va fer passar una bona
estona a grans i petits; en total, un centenar
de persones hi va prendre part.

Diumenge, la visita al Castell de Porqueres,
normalment tancat al públic, va ser de
gran interès per a la vintena de persones
que hi van assistir. La responsable de
l’espai, la senyora de Coromina, va atendre
els visitants amb gran amabilitat, i el grup
gastronòmic fa oferir uns tastets per

Dilluns, la Fira tancava l’edició d’enguany
amb l’espectacle casteller, que també va
aplegar bona part de veïns així com visitants
al municipi. La Fira del Petit Mercader ha
augmentat la participació respecte de l’any
passat, i a la ja tradicional cursa popular
de Porqueres, hi van prendre pres part uns

300 corredors. Per acabar, dilluns a la tarda,
el Gran Dictat de Porqueres va augmentar
l’afluència de públic, amb 70 persones que
van acompanyar els 16 participants en la
representació local del popular concurs
televisiu.

Telèfons
d’interès

9N a Porqueres,
tot un èxit!
Unes 2.500 persones van participar en la jornada reivindicativa
El procés participatiu del diumenge 9
de novembre va ser un èxit a Porqueres.
Un total de 2.501 persones van exercir
el seu dret a vot, tot i les complicacions
afegides. Val a dir que dels tres col·legis
electorals habituals al nostre municipi es
va passar a un de sol, fet que complicava
el desplaçament. Si a aquest inconvenient
li sumem el fet que la gent havia d’utilitzar
el DNI com a document de referència,
ambdós factors van propiciar que
diverses persones no poguessin votar,
o bé per caducitat del document o bé
perquè hi constava la seva adreça antiga.
També cal destacar la campanya de la
por orquestrada des de diversos mitjans
i que tenia com a objectiu desmobilitzar
la ciutadania. Segons dades aproximades,
dels veïns de més de 16 anys que
actualment resideixen a Porqueres es
podria parlar d’una participació a l’entorn
d’un 67 %.

Molts voluntaris
Van ser moltes les persones que els
dies previs i al llarg del mateix dia van
col·laborar en què tot es desenvolupés
amb plena normalitat. Va ser voluntaris
que van formar part de les meses, que
van donar informació per fer més àgil tot
el procés i que van dur a terme moltes
altres tasques.
Val a dir que vam haver de lamentar
unes pintades a la façana de l’escola
l’Entorn que es van produir la nit de
dissabte a diumenge. Diumenge es
van tapar amb uns cartrons i dilluns la
brigada va procedir a esborrar-les. Són
un fet lamentable i cal atribuir-les a una
minoria, la única força de la qual és actuar
d’amagat i amb covardia.

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

Els resultats a Porqueres van ser els
següents:
Votants: 2.051
Si –si:
2.284
Si-no:
67
No:
34
Si- blanc:
28
Blanc:
16
Altres:
72

91,32%
2,68%
1,36%
1,12%
0,64%
2,88%

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

