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25 aniversari     de l’escola L’Entorn 

Per sant Jordi, celebrem-ho a Porqueres!



El setembre passat va fer 25 anys que 
s’inaugurava oficialment l’escola l’Entorn 
i des del centre escolar, conjuntament 
amb l’Amipa i l’Ajuntament, s’han previst 
un seguit d’activitats al llarg de tot el curs 
per celebrar aquesta efemèride. La posada 
en funcionament d’aquesta escola va ser 
un pas endavant molt important per a la 
nostra identitat municipal. Deixar enrere 
les antigues escoles de Mata i poder 
recuperar els vuit cursos d’EGB –fins a 
aquell moment només es feia fins a 5è–, va 
ser fruit d’una llarga reivindicació. L’Entorn 
va néixer com una escola d’una sola línia 
i ja des del primer moment es va veure 
que aviat s’hauria d’ampliar per atendre les 
necessitats d’escolarització del municipi. 
I així ha estat fins a dia d’avui: s’han fet 
un seguit d’ampliacions, no acabades de 
resoldre al complet, per a encabir-hi les 
actuals dues línies escolars, amb l’afegit 
que en tres grups hi ha 3 línies. 25 anys 
de contínues reivindicacions per poder 
disposar del millor equipament.

Sou molts els veïns del municipi que al llarg 
d’aquest 25 anys heu passat per l’escola 
i espero que en guardeu un bon record. 
Alumnes, membres de l’Amipa, mestres, 
personal no docent... tots heu estat i sou 
part d’aquesta comunitat educativa que 
té com a principal objectiu l’educació dels 

alumnes, però que va més enllà i forma  
part activa de la vida social del municipi. 
L’Entorn va ser l’embrió de la necessària 
remodelació del centre de la trama urbana 
de Mata, Les Pedreres i Miànigues. El trasllat 
del cementiri de Mata, la construcció del 
pavelló municipal, el consultori municipal 
i la transformació del camp de futbol vell 
en la plaça major, una transformació que 
ens havia de reforçar en la nostra identitat 
de municipi. Avui, aquesta és una zona 
de trobada i de dinamisme, que esperem 
que vagi a més. El proper 24 de maig, un 
cop més, l’Entorn tornarà a ser col·legi 
electoral, un ús més que té l’escola a part 
dels estrictament educatius. 

A la zona esportiva de Miànigues anem 
creixent: està previst que aviat s’iniciïn 
les obres d’ampliació dels vestidors del 
camp de futbol que permetran millorar 
les instal·lacions i, alhora, significaran 
la construcció de la primera fase de la 
futura  piscina. Al mateix temps, s’ha tret 
a concurs la construcció i explotació d’una 
pista de tennis. El cost serà assumit pel 
club esportiu que guanyi el concurs. 

Aquest escrit és l’últim que us adreço com 
a alcalde des d’aquest mitjà que és el BIM. 
Permeteu que m’acomiadi agrair-vos la 
confiança al llarg d’aquests darrers vuit 

anys, en què m’heu permès ser el vostre 
alcalde i sobretot, agraint les facilitats que 
m’heu posat per exercir aquest càrrec. Han 
estat vuit anys intensos, uns anys  bons 
econòmicament i altres no tant, en el 
transcurs dels quals us he pogut conèixer 
a molts de vosaltres a través de les 
nombroses activitats que hem organitzat. 
Hem pogut fer grans obres i hem procurat 
no descuidar els petits complements. 
I, sobretot, he intentat, amb la resta de 
regidors, ser una persona propera. He 
intentat fer una feina al capdavant de 
l’Ajuntament el més bé que he sabut i  us 
demano disculpes si no he sabut estar a 
l’alçada i si en algun moment us he pogut 
defraudar. Personalment, en guardaré un 
molt bon record, a reveure i fins aviat!!

EDITORIAL  32  SUMARI

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

L’Ajuntament, a prop teu! 
Si teniu algun dubte o suggeriment sobre 
el municipi, podeu posar-vos en contacte 
amb l’Àrea corresponent de l’Ajuntament de 
Porqueres. Els regidors i regidores estan a la 
vostra disposició per ajudar-vos en tot allò que 
calgui i que estigui relacionat amb el municipi.
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L’Ajuntament ha instal·lat unes plaques 
solars fotovoltaiques a l’escola L’Entorn per 
tal de reduir el consum energètic del centre 
educatiu. Aquestes plaques poden arribar 
a produir un màxim de 10,5 Kwh. L’estalvi 
d’energia s’estima que serà de 13.034 Kwh, 
fet que representa un 20% de l’energia que 
consumeix l’escola. 

Si aquestes xifres les traslladem a diners, 
significa que l’estalvi anual serà de 1.500 
euros aproximadament, i que baixarà la 

factura de la llum de l’escola en el cas que 
no s’apugi l’electricitat. Aquesta instal·lació 
és un complement i no substitueix la 
connexió a la companyia. Aquest nou 
sistema funciona de manera que, quan hi 
ha un consum d’electricitat, es consumeix 
primer la generada per les plaques, i si 
no n’hi ha prou, s’estira de la companyia. 
Per contra, si les plaques generen més 
energia que la consumida per l’escola, 
es desconnecten progressivament per 
generar la quantitat necessària.
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Instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques a l’escola L’Entorn
Amb aquesta obra poden estalviar uns 1.500 euros anuals
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Nou tram de via verda     
a Porqueres           
El desembre passat es van completar 
les obres d’adequació d’un tram del 
carril bici del Terri, que enllaça del camí 
de can Frigola fins al camí del Terri. Tot i 
que ja s’hi havien fet intervencions, com 
ara terraplenar o desbrossar (amb ajuda 
de voluntaris del municipi), els diferents 
aiguats el van deixar malmès, motiu pel 
qual es va haver de refer l’escullera i 
arranjar-lo de nou. Aquest nou tram 
enllaça amb el carril bici ja existent de la 
zona industrial i, en un futur, amb el de 
Banyoles, paral·lel al riu Terri.

Horts urbans en marxa, 
disponibilitat d’un hort!
Han deixat un hort lliure dels hort 
urbans municipals a l’espai del carrer 
de l’Església anomenat “Pedrera de 
Mata”, en funcionament com a hort 
per al conreu agrícola amb destinació 
a l’autoconsum. Si esteu interessats 
podeu enviar un correu electrònic a 
mediambient@porqueres.cat.

Finalitza la campanya d’asfaltatge  de carrers
Aquest primer trimestre de l’any s’han acabat les obres de reasfaltatge dels carrers 
camí de Cal Ferrer, Riera i Bertran, Guillem de Cabestany, Ferrer i Bassa, Àngel 
Guimerà, Jaume Pahissa i Carreras Candi. Les obres han consistit en tornar a 
asfaltar-los per fer-los més transitables. Cal exceptuar el carrer Carreras Candi, on 
s’ha entubat una part de la riera per guanyar aparcament i per poder reservar un 
espai per a la circulació de vianants i bicicletes, que connecta la zona del centre fins 
a la zona esportiva. Les obres han estat subvencionades per un import 
de 105.000 euros per la Diputació de Girona.

Es reordena la zona del sector del carrer Riera i Bertran
Aprofitant les obres de reasfaltatge del carrer Riera i Bertran i adjacents, 
l’Ajuntament ha parlat amb els veïns i veïnes per tal d’ordenar la circulació del 
sector. D’aquesta manera, s’eliminen els dos sentits del Riera i Bertran i passarà 
a ser d’un sentit. Aquesta ordenació ja s’ha pensat tenint en compte la futura 
obertura del carrer Miquel Martí Pol, on hi havia PROMSA i que donarà molta 
mobilitat al sector. També s’ha arranjat un pas arran de la Riera Codines per tal 
d’assegurar els trajectes a peu i amb bicicleta dels veïns de la zona.

L’Ajuntament modifica el POUM 
per afavorir la creació d’empreses
També vol promoure la utilització d’edificis que ja existeixen

L’Ajuntament de Porqueres, en el ple del 26 
de febrer, ha aprovat dues modificacions 
del Pla d’Ordenació Urbana Municipal 
(POUM). Aquestes dues modificacions 
permetran afavorir la creació d’empreses 
a la població i promouran la utilització 
d’edificis i habitatges ja existents.

La primera de les modificacions corregeix 
els límits de les zones verdes i les cases 
d’acord amb la reparcel·lació de la 
urbanització de Puig Surís. L’altra inclou un 
seguit de canvis que, bàsicament, busquen 
els objectius següents: 

1. Reforçar l’aspecte social, amb l’ampliació 
dels casos que permeten reconvertir un 
edifici unifamiliar en bifamiliar.

2. Possibilitar la implantació d’una nova 
activitat econòmica sobre dues parcel·les 
amb diferent qualificació urbanística.

3. Adaptar els paràmetres edificatius 
de la zona industrial per tal d’obtenir 
una tipologia més flexible per acollir 
diferents activitats.

4. Flexibilitzar les actuacions i materials 
permesos en les construccions no 
tradicionals en sòl no urbanitzable.

5. Promoure la rehabilitació de les masies 
i cases rurals del municipi, flexibilitzant 
també la divisió horitzontal en aquests 
casos (poder-hi fer més d’un habitatge).

6. Correcció d’errades i aclariment d’alguns 
articles.

La idea d’aquesta modificació és adaptar la 
normativa per tal que sigui més flexible i 
afavorir la creació d’empreses i la utilització 
d’edificis i habitatges existents.

Les plaques de l’escola L’Entorn serviran per estalviar energia.

mailto:amediambient@porqueres.cat


En motiu dels actes de celebració del Dia 
Internacional de la Dona, el 8 de març 
passat l’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Porqueres va inaugurar 
l’exposició Dones Esportistes, en 
homenatge a totes les dones esportistes 
del municipi, representades per 11 
persones que practiquen diferents esports.

Aquesta exposició posa el punt i final a 
una sèrie de col·leccions fotogràfiques que 
s’han anant fent públiques des de 2012, 
coincidint amb el Dia Internacional de la 
Dona:  Dones emprenedores (2012), Dones 
invisibles (2013), Dones que ho donen tot 
(2014). Les fotografies han estat fetes per 
la fotògrafa Irene Serrat i aquesta exposició 
es podrà veure fins al 29 de març a l’altell 
del Centre cívic.

Els actes de celebració del dia de la Dona es 
van tancar a Porqueres amb el tradicional 
sopar de la Dona a Can Carreres, en el qual 
hi van participar un centenar de persones.
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Exposició de 
Mariona Soms 
a Santa Maria 
de Porqueres 
L’artista Mariona Soms i Bou és la 
protagonista de l’exposició de Santa Maria 
de Porqueres. La pintora presenta, amb la 
la tècnica de pintura a l’oli sobre fusta, la 
mostra Racons i Fogons, les cuines catalanes 
d’abans. L’exposició estarà oberta fins al 15 
de juny, dissabtes i diumenges de 9.30 a 
14 h. Porqueres homenatja

les dones esportistes
En motiu del Dia Internacional de la Dona, es va inaugurar una 
exposició a l’altell del Centre Cívic

El programa 
“Divendres” de 
TV3, a Porqueres
L’equip del programa Divendres de TV3 va 
viatjar fins a Porqueres, la setmana del 9 
al 13 de febrer, per enregistrar-lo des del 
nostre municipi. L’equip va estar gravant 
als jardins de l’Ajuntament els dies 9, 10 
i 11, i el dia 13, la gent de Porqueres que 
va voler va anar a veure el programa als 
estudis de Sant Joan Despí. No cal dir 
que aquesta iniciativa va aixecar una gran 
expectació.

Portes obertes a la llar 
d’infants Els Trapelles:  
dissabte, 18 d’abril, de 10 a 12 hores.

Activitats de formació 
a la llar d’infants
Dins el programa de formació de l’Institut 
de Ciències de l’Educació de la Universitat 
de Girona “Apropem els dos cicles 
d’infantil. Visites a escoles 0-3 / 3-6”, 
un grup de professors va visitar la llar 
d’infants Els Trapelles, el 7 de març passat.

Carnestoltes a la llar 
d’infants Trapelles
La llar d’infants Trapelles va celebrar, 
divendres 6 de febrer, la festa de 
Carnestoltes. Els nens i nenes anaven 
disfressats de “Tabalet”, conillet  
protagonista d’un conte que els va 
entusiasmar. Els pares i mares van 
participar activament, van dur coques, 
galetes, magdalenes... i van participar 
en una bonica comparsa. 

Recomanacions 
de la Biblioteca

INFANTILS

· Per a infants de 0 a 6 anys
El pirata de les estrelles, Marlet; Arrayás, 
Albert D. [il.]. Babulinka, 2014

· Per a nens a partir de 7 anys
Del dret i del revés, Alemany, Elisabet; 
Roldán, Gustavo [il.]. La Galera, 2014

· Per a nens a partir de 12 anys
Pèl de panotxa, Renard, Jules; Clapés, 
Antoni [traductor]. Ed. Sidillà, 2015

ADULTS

· Per als amants del còmic
Bella muerte, DeConnick, Kelly Sue 
[guió]; Ríos, Emma [il.]; Bellaire, Jordi 
[color]; García, Santiago [traductor]. 
Astiberri, 2014 

· Per als amants de la novel·la
El món blau. Estima el teu caos, 
Espinosa, Albert. Grijalbo, 2015

Un any i mig, Soler, Sílvia. Columna, 
2015

La dona immòbil, Barril, Joan. Ed. 62, 
2015

Les incerteses, Cabré, Jaume. Proa, 2015

· Per als amants de la poesia
Des d’on tornar a estimar, Margarit, 
Joan. Proa, 2015

El sopar de la Dona a Can Carreres.

Visites guiades de natura i cultura a Porqueres
L’Ajuntament de Porqueres ha presentat, per tercer any consecutiu, les activitats i 
visites guiades que es poden fer al municipi. Començaran per Setmana Santa, se’n 
faran una al mes i es combinen activitats de natura i culturals. Les empreses que les 
realitzen són Caiac Natura, l’Escola de Natura i Atzagaia.

www.bibgirona.cat/biblioteca/porqueres 
facebook.com/biblioteca.carlesfontsere
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El Cívic ha engegat enguany dos projectes 
amb l’objectiu de gaudir d’una programació 
estable de música i teatre. Rere el teló i 
Via Amateur són les dues iniciatives que 
permeten gaudir de la cultura als ciutadans 
de Porqueres. 

Rere el teló és un cicle de concerts de petit 
format i de músics que no havien tocat mai 
abans a les nostres contrades. Han passat  
per l’escenari del Cívic tres dels quatre 
artistes d’aquest nou cicle musical. És 
un projecte nou que potser encara no ha 
arribat al públic però esperem consolidar-
lo en les properes programacions.

Via Amateur-Teatre de Porqueres és un cicle 
de teatre amateur organitzat conjuntament 
amb els Ajuntaments de Celrà, Bescanó i 
Arbúcies. Una iniciativa que ens permet 
gaudir de teatre amateur i, al mateix 
temps, donar a conèixer el grup de teatre 
de Porqueres, Pausa Tècnica als altres 
municipis. 

Estem organitzant una xarxa d’intercanvi 
que ens permet crear un circuit de teatre 
de base i així acostumar el públic a que 
vingui a veure teatre de manera regular. 
De moment, aquesta iniciativa està tenint 
molt bona acollida.

L’Altell del Bar del Cívic és un espai 
expositiu on intentem que cada mes hi 
hagi una exposició diferent, sigui d’artistes 
locals o foranis, aprofitant els catàlegs de 
la Diputació de Girona o de la Generalitat. 
Però preferim que la gent que hi exposi 
sigui del municipi o de la comarca, ja que 
té una major repercussió a casa nostra. 
Aquest és el mateix cas que el cicle “Anem 

de viatge”, en el qual els protagonistes 
ens expliquen en primera persona com ha 
estat el seu viatge, la preparació, el destí, 
la ruta, etc... 
Un munt d’informació que ens fa viure de 
primera mà el relat d’un viatge. Per això, 
si voleu participar amb una exposició o 
explicant-nos un viatge, feu-nos-ho saber a 
cultura@centrecivicporqueres.cat

El Cívic consolida una 
programació estable
de música i teatre
Les propostes de concerts personals i de teatre amateur                  
han tingut molt bona acollida

Exposicions obertes a tothom
També es pot participar en el cicle “Anem de viatge”
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Tallers de 
manualitats per a 
nens i nenes
Aquest curs 2014-15 hem engegat una 
nova proposta: els tallers infantils que 
s’imparteixen al taller del Cívic el primer 
dissabte de mes. Aquests tallers gratuïts 
volen apropar les arts plàstiques als 
menuts de casa i estimular la seva 
creativitat alhora que es diverteixen. La 
iniciativa va lligada a crear, el proper 
setembre, un grup d’arts plàstiques infantil 
i així tenir una continuitat durant el curs. 
Estigueu alerta en la programació del curs 
que ve.... segur que les places volen!

Monògrafics de 
temporada que tenen 
molt d’èxit
Un dels objectius dels monogràfics de 
temporada és el de proporcionar formacions 
diferents al Cívic i arribar a un nou públic. 
Aquest trimestre ha funcionat molt bé un 
taller d’horticultura ecològica, finançat per 
l’Àrea de Medi Ambient i al qual s’hi han 
apuntat més de 20 persones. També tenim 
un grup de 12 alumnes que practiquen 
tècniques de “katana” japonesa amb un dels 
millors professors que hi ha a Catalunya, 
format durant 15 anys al Japó. I també hem 
volgut fer un curs bàsic d’introducció a la 
meteorologia i a la climatologia.  

Estem millorant les vies de comunicació 
del Cívic perquè tots estigueu al 
dia de l’activitat cultural i social de 
l’equipament. Aquest curs vam renovar 
el web i el vam fer més atractiu i 
adaptable als dispositius mòbils. 
També hem posat al vostre abast els 
nostres comptes a les xarxes socials 
de Facebook, Twitter i Instagram amb 
actualitzacions pràcticament diàries. 
Us animem a seguir-nos!

Però la nostra tasca no s’acaba aquí i a 
partir de l’abril engegarem un newsletter 

per correu electrònic i per whatsapp. 
Així la comunicació serà més directa i 
la rebrem als nostres dispositius mòbils 
al moment. Només us heu de registrar i 
us ho enviarem.

Totes aquelles persones que vulgueu 
estar informades a través d’aquestes 
vies directes feu-nos-ho saber a:

cultura@centrecivicporqueres.cat
 
o enviant-nos un whatsapp al 

672 220 855

Millora en la comunicació de les activitats del Cívic

Xerrades per 
conèixer les plantes 
del nostre entorn
El grup local del Pla de l’Estany Flora 
Catalana està organitzant un dissabte al 
mes unes xerrades per conèixer les plantes 
del nostre entorn i els seus usos. És una 
experiència molt enriquidora perquè 
tothom hi aporta el seu coneixement i, 
conjuntament, es crea un document amb 
tots els usos (medicinals, alimentaris,...). 
Aquesta primavera han organitzat noves 
formacions de famílies botàniques i, fins 
hi tot, sortides botàniques a entorns de la 
comarca. Estigueu molt atents a l’agenda!  

mailto:cultura@centrecivicporqueres.cat
mailto:cultura@centrecivicporqueres.cat
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Un mercat d’ emocions
Can Ginebreda impulsa el projecte d’Emomercats Festamàtics, 
activitats festives, participatives  i culturals

L’artista Xicu Cabanyes ha començat una 
original campanya de marxandatge. Es 
tracta de la recreació de les escultures que 
té exposades al Bosc de Can Ginebreda, 
però en miniatura. Acompanyat del seu 
col·laborador, Marc Estany, realitza les 
peces del bosc de forma artesanal, però 
d’uns 10 centímetres de mida, amb la idea 
que qui vulgui es pugui endur un record 
a casa. El preu és molt ajustat: 15 euros 
cadascuna.

En total, al Bosc hi ha unes 120 peces. La 
idea d’en Xicu Cabanyes és reproduir-les 
totes. Les peces estan fetes amb polièster 
i altres elements, i un acabat de pintura 
ceràmica per donar-los un aspecte argilós.

La proposta ha estat un èxit. A més de 
les miniatures, al Bosc de Can Ginebreda 
també es venen testos inspirats en les 
obres, cartells, postals i un llibre interactiu.

Les escoles van ser les protagonistes de la 
rua de Carnestoltes que es va celebrar el 
8 de febrer a les 12 del migdia. L’afluència 
de públic va ser molt gran i les carrosses 
i comparses van desfilar amb alegria. El 
nombre de participants d’aquest any ha 
estat similar al de l’any passat.

Els centres educatius d’El Frigolet i 
L’Entorn, van ser els que van encapçalar 
la comitiva. Seguint la línia marcada pel 

carnestoltes de Banyoles, la temàtica 
de les comparses i de bona part de les 
disfresses que van desfilar per Porqueres 
eren els contes i les llegendes. Així, es van 
poder veure personatges com Peter Pan o 
el Timbaler del Bruc.

La carrossa guanyadora va ser Carpe 
Diem, mentre que la segona va ser l’escola 
L’Entorn. Pel que fa a la categoria de 
comparses la guanyadora va ser l’escola 

El Frigolet, i la segona Caber Fashions. El 
premi per al grup va recaure en la Família 
Abella.

Enguany, l’Ajuntament va regularitzar el 
concurs de Carnestoltes tenint en compte  
que s’ha modificat la llei de subvencions. 

Així, s’han mantingut les mateixes 
categories i premis, tot i que s’ha eliminat 
la categoria individual.

Porqueres va participar activament en la 
recollida de fons per la Marató de Tv3, 
que en aquesta edició estava dedicada a 
les malalties del cor. En total, va recollir 
2.758,60 euros entre el dinar popular, la 
venda de llibres de segona mà a 1 euro, 
el circuit de crossfit a la natura, Caminem 
per a la Marató i el concert de Nadal. El 
dinar popular es va celebrar el 17 de gener i 
es va completar amb una xerrada sobre les 
malalties de cor, i un ball

En total, va recaptar 1.758 euros. Però es van 
dur a terme moltes altres activitats, com la 
caminada per la natura, el teatre solidari, 
una quina, el circuit de crossfit.... Des 
d’aquest butlletí volem donar les gràcies 
a totes les persones i entitats implicades, 
com ara el Club Atletisme Porqueres, el 
CASP i el Grup Excursionista de Porqueres, 
la Coral Les Estunes, l’Amipa de L’Entorn, el 
Casal de la Gent Gran o la Biblioteca, entre 
d’altres.

Els responsables del Bosc de Can 
Ginebreda, juntament amb els ¡ del Mercat 
de les Emocions de Besalú, han impulsat 
el projecte d’Emomercats Festamàtics, 
que es començaran a celebrar a partir de 
L’abril. Consisteixen en activitats festives, 
participatives, comercials i d’interès 
cultural i turístic que se celebraran a 
Can Ginebreda i que tindran una relació 
amb les emocions que inspira l’obra de 

l’escultor Xicu Cabanyes. Els temes dels 
Emomercats seran Un clic de Bosc (dedicat 
a la fotografia), Passarel·la Vintage, Forja, 
La Fusta i el Mimbre, Paper i Astronomia. 
A cada edició de l’Emomercat hi haurà un 
concurs d’art. Les peces guanyadores se 
subhastaran en un Emomercat especial 
a benefici de la Marató de TV3. El primer 
concurs de fotografia ja està en marxa. 
Mirar les bases a: www.canginebreda.cat.

Les escultures del Bosc 
de Can Ginebreda, en miniatura
L’artista Xicu Cabanyes posa a la venda petites reproduccions de les seves peces

Les miniatures del Bosc estan tenint 
molt èxit entre els visitants.

Les escoles, protagonistes de la rua de Carnestoltes
La desfilada va comptar amb una bona participació

Porqueres recull prop de 3.000 euros 
per la Marató de Tv3

Les disfresses van ser variades i la 
participació molt alta.

La liquidació del 
pressupost és positiva
La liquidació del pressupost de 2014 
de l’Ajuntament de Porqueres ha sortit 
positiva en 502.863 euros. Gràcies a 
aquest resultat, es podran dur a terme 
les inversions previstes per al 2015 
sense haver de demanar cap préstec i 
rebaixar el percentatge d’endeutament, 
que actualment està en el 38,60% del 
pressupost. Aquest resultat  ens servirà 
per fer les inversions que tenim a punt i 
aprovades, i poder-les dur a terme.

Nova edició de les 
Brigades Joves
El projecte, impulsat per l’Àrea de 
Joventut de l’Ajuntament i que enguany 
arriba a la 4a edició, vol donar alternativa 
a joves de 12 a 16 anys que tenen poques 
opcions formatives i d’oci a l’estiu. És 
un projecte que combina tasques de 
brigada amb activitat esportiva i de 
lleure. El projecte durarà tot el juliol en 
dos torns: Joves de 3r i 4t d’ESO (de 6 
al 17 de juliol) i Joves de 1r i 2n d’ESO 
(del 20 al 31 de juliol). Més informació a 
www.centrecivicporqueres.cat i 
www.porqueres.cat 

http://www.centrecivicporqueres.cat/
http://www.porqueres.cat/
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Tot i que l’oferta esportiva d’esport base 
de Porqueres és molt variada, una de 
les principals mancances actuals és el 
ciclisme per als més petits. Aprofitant el 
nou edifici de serveis que es construirà en 

breu a la Zona Esportiva, l’Ajuntament de 
Porqueres i el Club Ciclista Pla de l’Estany 
han arribat a un acord per tirar endavant 
una escola de ciclisme al municipi a partir 
del proper mes de setembre.

Porqueres tindrà una escola 
de ciclisme el proper curs
S’aprofitarà el nou edifici de serveis a la zona esportiva

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de 
Porqueres ha equipat el camp de futbol 
municipal de la població amb 117 seients, 
que s’han col·locat a la graderia de formigó 
que es va inaugurar el 2009. A part 
d’ordenar i acomodar el nombrós públic 
que cada cap de setmana accedeix a les 
instal·lacions, els seients donaran un toc 
de color a l’equipament, ja que segueixen 
els colors de la Unió Esportiva Porqueres, 
que són el vermell i el blanc. 

Aquesta millora s’ha dut a terme gràcies 
al suport de la Unió Esportiva Porqueres, 
que s’ha fet càrrec de la instal·lació. Per 
tant, ha estat una actuació conjunta entre 
el club esportiu i l’Ajuntament.

El Viatge Esportiu Comarcal 
fa una parada a Porqueres 
Diumenge 8 de març Porqueres va organitzar la segona parada del 
Viatge Esportiu Comarcal. Uns 130 nens i nenes de la comarca es 
van aplegar a la zona esportiva de Miànigues per dur a terme les 
activitats de BTT i Raid, organitzades pel Consell Esportiu del Pla de 
l’Estany amb la col·laboració de les escoles de l’Entorn i Can Puig.

Èxit de la primera Cursa contra el Càncer
La 1a Cursa contra el Càncer, organitzada per la Lliga Catalana 
d’Ajuda al Malalt del Càncer i l’Ajuntament de Porqueres, no 
podia tenir una millor estrena: s’hi van apuntar 285 persones. 
El guanyador en 10 km va ser Manel Torrres (CNB) en 
categoria masculina i Gina Fortea en la femenina. En la cursa 
de 5 km els millors van ser Isaac Muntadas i Eli Costa.

L’Ajuntament equipa amb 117 seients 
les graderies del camp de futbol
L’obra ha comptat amb els suport de la Unió Esportiva Porqueres

El vent desllueix el 
Duatló  de Muntanya                    
de Porqueres
Porqueres va tornar a celebrar, diumenge 
25 de febrer, el Duatló de Muntanya, 
després que el 2014 no es fes la prova. 
El fort vent que va bufar va afectar el 
desenvolupament de la competició, en la 
qual hi van participar unes 150 persones. 
La parella del Cromoly-Tribiketrainer 
integrada per Jordi Quintanas i Kuba 
Chara es van proclamar guanyadors 
absoluts. A quarts d’onze es va donar el 
tret de sortida amb un primer tram de 7 
km a peu, però la cursa es va decidir en 
el recorregut de BTT: Jordi Quintanas es 
va distanciar del ciclista Pere Sánchez i va 
deixar l’últim relleu amb la cursa decidida. 
En els últims 3,5 km, Kuba es va assegurar 
la victòria davant el corredor de la parella 
del CC Pla de l’Estany que entrava en 
segona posició. La tercera posició va ser 
per Jordi Carbonés i Josep Masdevall, 
també del CC Pla de l’Estany. 

El Rodajoc omple 
la plaça Major de 
Porqueres
La plaça Major de Porqueres va acollir, 
el 10 de març passat, la 6a edició del 
Rodajoc. Uns 380 nens i nenes de 3r cicle 
mitjà de totes les escoles de la comarca 
del Pla de l’Estany van participar en 
aquesta activitat coordinada pel Consell 
Esportiu.



El servei Fem Companyia de l’Àrea de 
Benestar Social del Pla de l’Estany, 
l’Ajuntament de Porqueres i l’Associació 
Compromesos amb la Lectura han 
posat aquest any en marxa un projecte 
innovador de dinamització de la lectura 
adreçat a la gent gran. Contempla diferents 
activitats com ara un taller de lectura, un 
taller de premsa, rutes literàries, lectura i 
gastronomia, entre d’altres.

Amb el objectiu d’augmentar la 
participació social i evitar l’aïllament de les 
persones grans, aquest projecte proposa 
la “lectura compartida” com a mitjà per 
promoure les relacions interpersonals, 
facilitar l’intercanvi d’experiències i 

coneixements, i gaudir de la lectura en 
companyia.

La lectura habitual de llibres té molts 
avantatges; millora el coneixement i l’ús 
del vocabulari i proporciona fluïdesa i 
correcció a l’hora de parlar i escriure. 
També propicia una millor concentració i 
atenció, augmenta la capacitat de retenir 
i memoritzar informació i millora la 
comprensió.

La lectura es converteix en una eina molt 
valuosa que pot millorar la qualitat de 
vida de les persones grans, no només 
en l’àmbit individual, sinó també com a 
activitat que es pot gaudir en companyia. 
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Punt de trobada, lectura en companyia
Es posa en marxa un projecte perquè la gent gran s’animi a llegir

Grans Protagonistes és un projecte a través 
del qual l’Ajuntament i el servei Fem 
Companyia volen donar més visibilitat 
a les persones grans del municipi. Es 
tracta d’aprofitar l’experiència i els 
coneixements d’aquest col·lectiu. El 
gener es van començar els preparatius de 
l’homenatge a les persones que enguany 
fan 80 anys (nascudes el 1935). Ara s’està 
duent a terme un seguit de trobades entre 
la mainada de les escoles del municipi i 
els homenatjats, per descobrir les seves 
vides. Amb la col·laboració i la implicació 
de veïns/veïnes i familiars d’aquestes 
persones, s’estan preparant altres 
sorpreses per a la festa major.

Enguany, des del servei Fem Companyia, 
es col·labora amb l’escola l’Entorn en la 
cura i manteniment de l’hort escolar, per 
propiciar les trobades intergeneracionals. 
Entre enciams i escaroles creixen la 
il·lusió i l’alegria de les trobades entre la 
gent gran i la mainada, la transferència 
de coneixements i el plaer del treball  
cooperatiu. 

Un any més la gent gran s’apunta a 
les noves tecnologies i participa dels 
tallers d’informàtica que el servei Fem 
Companyia ofereix al municipi. 

A Porqueres, Grans Protagonistes

Hort Escolar, per a petits i grans

Fem Clic

Aprofito aquestes línies per presentar-me. Sóc la persona que 
encapçalarà la nova llista a Porqueres de Convergència i Unió, 
equip de govern que, no oblidem, avui està liderant el procés 
cap a la independència del nostre país.

Porqueres és el municipi on visc, i on han nascut les meves 
filles. Per això quan em varen proposar presentar-me com a 
candidata a l’alcaldia, em vaig il·lusionar. Em proposaven el repte 
de treballar pel meu poble. En part, ho faig cada dia, mitjançant el 
voluntariat i a través d’una entitat esportiva. A les meves filles els 
apassiona l’esport del patinatge, i és un privilegi veure com elles 
i altres companys i companyes gaudeixen i es formen en valors 
amb la pràctica d’aquest esport. Però assumir el repte de liderar 
un nou govern, el govern del meu poble, és un projecte molt 
més gran, que requereix d’una gran implicació i responsabilitat, 
i al qual penso que puc aportar tota la meva experiència 
professional treballant a l’administració pública, i especialment 
en el desenvolupament econòmic i social de la comarca del Pla 
de l’Estany.

El meu equip i jo hem començat a treballar, i ho estem fent 
amb l’objectiu de proposar tota una sèrie de millores pel nostre 
municipi. Hi ha molts aspectes a canviar i sobretot a millorar. 
Tenim la preocupació pels nostres veïns i veïnes, sobre la 
pressió fiscal que avui recau sobre el nostre poble, i el nostre 
compromís és treballar per reduir-la.

No oblidem que Porqueres som tots i totes, i que hem de 
potenciar la transparència del govern municipal i la participació 
ciutadana dels 7 pobles que en formem part. El nou projecte per 
Porqueres l’hem de fer entre tots i totes. Per això hem obert un 
canal de comunicació amb la ciutadania a través del web www.
ciuporqueres.cat i mitjançant el correu electrònic participacio@
ciuporqueres.cat, on esperem rebre les vostres aportacions, 
inquietuds i propostes.

Susanna Bazan Lopez 
Alcaldable de Ciu per Porqueres 

Benvolguts veïns i veïnes,

Estem a la recta final d’aquesta legislatura, ja que el 24 de maig 
haurem de tornar a votar per decidir el grup de persones que 
hauran de regir el nostre ajuntament. Us volem animar en els 
propers mesos a participar en les eleccions que s’apropen aquest 
any. Per no deixar-nos votar com toca, és curiós però votarem 
fins en 3 ocasions. El maig per Porqueres, el 27 de setembre per 
Catalunya i quan ens convoquin, per l’Estat Espanyol. Durant 
aquests mesos que s’acosten us animem a valorar les propostes 
que es presentin en cada ocasió i que escolliu la que considereu 
millor per tirar endavant els pròxims anys.
A Porqueres en els últims anys hem construït un fort sentiment 
d’identitat cap al nostre municipi. Cada vegada tenim més 
aquest sentiment de pertinença i som més actius en la vida 
social i esportiva del municipi. Hem aconseguit amb l’esforç de 
tots tenir una gran varietat d’entitats i activitats de molt bona 
qualitat.
Són moltes les fites que ens hem anat marcant i assolint, com la 
creació de la biblioteca o el centre de serveis per a la gent gran. 
A més a més, hem estat referència comarcal en molts camps. 
Moltes d’aquestes fites en el seu moment podien semblar 
impossibles o molt difícils, com és la de crear una plaça major. 
Però amb el treball i esforç de molta gent ho hem aconseguit. 

En aquesta ocasió es planteja una nova fita i no és altra que la 
celebració de Sant Jordi a la Plaça Major. Per primera vegada 
celebrarem Sant Jordi el dia 23 d’abril com una activitat més 
de les nostres agendes com a municipi. Són vàries les entitats 
que organitzaran activitats o posaran una parada per tal de fer 
d’aquest primer Sant Jordi una festa ben lluïda. Podrem comprar 
llibres i roses, gaudir de diverses activitats tot fent una mica més 
gran aquest nostre municipi que és Porqueres. Us convidem a 
tots a assistir-hi doncs entre tots ens hem de fer aquest Sant 
Jordi ben nostre.

Bona diada i ens veiem Plaça! 
Independents per Porqueres

Porqueres, 7  pobles,
un sentiment

Sentiment 
d’identitat



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 

L’Àrea de Benestar social de 
l’Ajuntament,  prepararà un BERENAR 
SALUDABLE, que destinarà els seus 
beneficis a l’ONCOLLIGA. 

17 h Animació infantil 
18h Lectura del conte 
 “La llegenda de Sant Jordi” amb 

col·laboració del servei Fem 
Companyia.

18.30 h ScRABBLE amb la col·laboració 
del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística del  Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany.

19.30 h classe oberta i exhibició de 
swing- lindy hop a càrrec dels 
alumnes del Cívic.

Durant tota la tarda a la plaça Major,  
hi haurà entitats del municipi que 
col·laboraran en la diada de Sant 
Jordi. Tots plegats podrem gaudir una 
tarda, de LLIBRES, ROSES, TALLERS, 
INFLABLES, JOcS...

Veniu a gaudir de la Diada de Sant 
Jordi a Porqueres! 

20.30 h contes per a adults a càrrec 
d’Albert Estengre a la biblioteca

A la Biblioteca  hi  haurà l’exposició 
“No et fumis la salut”, a càrrec de la 
Fundació Oncolliga Girona i una mostra 
de diferents treballs dels alumnes de 
la llar d’infants Els Trapelles, escola 
Frigolet i escola L’Entorn. 

col·laboren:  Amipa l’Entorn, 
Gimnàstica Artística Porqueres, U.E. 
Porqueres, Club Atletisme Porqueres, 
Oncolliga Girona, Casal de la Gent Gran 
de Porqueres, Centre Cívic Porqueres, 
biblioteca Carles Fontserè,  Escambell, 
escola l’Entorn, escola El Frigolet i Llar 
d’infants els Trapelles, consorci per a la 
normalització lingüística  i servei fem 
companyia, àrea de benestar social del 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

Diada de Sant Jordi a la 
plaça Major de Porqueres
Enguany, l’Ajuntament ha volgut organitzar una programació per 
a la diada de Sant Jordi completa i per a totes les edats

Trobada de l’ANC a Porqueres
Carme Forcadell va presidir a Porqueres, el 10 de gener passat, la reunió del 
secretariat nacional de l’Assemblea Nacional Catalana. Va ser una trobada intensa i hi 
van participar els 75 membres del secretariat nacional.

L’ANC celebra cada mes una reunió d’aquestes característiques i en aquesta ocasió 
va tocar a Porqueres. Entre d’altres acords, es va decidir iniciar una campanya de 
mobilitzacions per celebrar eleccions anticipades.


