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Benvolguts
veïns i veïnes,
Aquesta és la primera vegada que m’adreço
a vosaltres com a alcalde. Només vull
dir-vos que encaro aquests 4 anys amb
molta il·lusió i amb moltes ganes de
donar el millor de mi mateix pel municipi.
Compto amb el suport d’un grup de
regidors que també treballaran i molt, pel
bé del municipi. En nom de tot l’equip us
volem donar les gràcies per haver-nos fet
confiança per liderar l’ajuntament durant
aquest mandat. Esperem no defraudarvos i que la nostra feina sigui el màxim
profitosa possible.
A dia d’avui no hi ha hagut temps material
per fer el ple en el qual nomenem els
regidors de cada àrea, per tant us avanço
que en el proper BIM us comunicarem
com queda repartit el nou cartipàs amb
totes les àrees que ocuparà cada regidor
i les diferents vies de comunicació que
tindrem.
Durant aquest pròxim mandat volem
encarar grans reptes. D’una banda, volem
tirar endavant grans projectes, però no
volem oblidar les petites coses que ens
afecten al dia a dia.

Els grans projectes serien entre d’altres: la
construcció i posada en funcionament de
la piscina, la prolongació del carrer Isaac
Albèniz, l’ampliació del centre de serveis
per a la gent gran, la pista coberta a l’escola
l’Entorn... Totes aquestes propostes i
les que fèiem en el programa electoral,
treballarem perquè puguin ser una realitat.

Però queda un tercer que no el citem gaire
i és la participació de la gent en aquest
projectes. Si a Porqueres tenim tot el que
tenim és gràcies al treball i a l’entesa entre
ajuntament, entitats, clubs i voluntariat.
Volem continuar treballant i potenciant
aquesta participació per fer de Porqueres
nostra, és a dir de tots.

Però d’altra banda i no menys important,
volem continuar treballant per les petites
coses i és que en moltes ocasions les
petites coses són les que ens fan la vida
més agradable: que l’enllumenat funcioni
correctament, que els parcs estiguin nets
i en bones condicions, aquell panot de la
vorera estigui ben fixat, una tapa que no
faci fressa... Totes aquestes coses també
són importants ja que les patim cada dia.
És per això que també us volem demanar
la vostra col·laboració per tal de millorar
l’eficiència de l’ajuntament i és que en
ocasions conèixer el problema de primera
mà i ben aviat pot suposar la diferència
entre una solució fàcil o complicada.

Ja per acabar i ara que s’acosta el bon
temps m’agradaria convidar-vos a totes les
activitats que ens esperen aquest estiu.
Tenim activitats per a tos els públics des de
l’Estunart fins a esports al carrer, passant
pel casal esportiu, les Gales de Mata,
la Festa Major d’Usall... Totes aquestes
activitats són possible gràcies al treball
de moltes entitats, clubs i voluntaris, per
tant el millor que podem fer és gaudir-les
amb ells i fer d’aquest municipi un lloc
ple de vida i harmonia. Esperem que en
alguna ens hi puguem trobar i compartirles plegats.

Aquests podríem dir que serien els dos
grans eixos: grans projectes i petites coses.
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Créixer en família: per
aprendre a educar els fills
La Secretaria de Família de la Generalitat ha creat un nou programa que va
més enllà de les conferències i pretén posar en marxa processos de reflexió
i millores en l’educació que els pares i mares duen a terme amb el seus fills.
Aquest programa, que porta per títol “Créixer en Família”, està adreçat a mares
i pares amb fills en edats compreses entre els 0 i els 16 anys. En aquest cas, a
Porqueres s’ofereixen tallers per a pares i mares amb fills de 6 a 12 anys. Les
dates de celebració d’aquestes xerrades a Porqueres seran els dijous 12, 19 i
26 de novembre i el 10 i 17 de desembre de 20 a 22 hores a la biblioteca. Les
persones interessades poden apuntar-se a l’Ajuntament 972 570 102 o poden
enviar un correu electrònic a participaciociutadana@porqueres.cat.

1r Cicle de Cinema Independent i Familiar a la fresca
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Parlem de menjar
a la llar d’infants
Els Trapelles
La Llar d’Infants Els Trapelles va acollir, el 28 de
maig passat, un col·loqui sota el títol de “Parlem
del menjar” a càrrec de Sònia Kliass, psicòloga,
especialista en el desenvolupament infantil. En
aquesta trobada, els pares i mares van compartir
i expressar les seves preocupacions en relació
a aquest tema. Entre d’altres, es va parlar de la
importància d’establir una relació sana amb el
menjar i de fomentar uns bons hàbits. En total, a
la xerrada hi van assistir uens vint-i-cinc famílies i la
valoració posterior va ser molt positiva.

Primer Emomercat a Can Ginebreda
El proper se celebrarà el 4 de juliol i estarà dedicat a la moda “vintage”
El primer dels sis Emomercats programats
al bosc de Can Ginebreda de Porqueres es
va celebrar el 31 de març passat i estava
dedicat a la fotografia. Tot i la pluja del
migdia, la proposta va tirar endavant. Aixi,
es van instal·lar parades a l’aparcament del
bosc i hi va haver música en viu a la terrassa
del restaurant.
Aquesta primera edició se celebrava
entorn de la fotografia, i es va convocar el
concurs “Un Clik al Bosc”. Els guanyadors
van ser Igor Grabulosa, Laia Requesens,
Edith Rey i Margarita Pujol. Totes les obres
presentades estaran exposades al menjador

del restaurant fins a finals del mes de juny.
Per celebrar aquest dia, el restaurant del
bosc va crear una tapa especial: “Pel·lícula
d’arròs amb tres flors: groga, vermella i
blava acompanyades d’una vinagreta als
tres pebres”. Boníssima!
El Segon Emomercat serà el 4 de juliol i
portarà per títol “Passarel·la Vintage”.
Estarà dedicat a l’art, a la moda i als
objectes “retro” de principis i mitjans del
segle XX. Hi haurà una desfilada de moda
“retro”, un concurs de roba tunnejada i
una subhasta.

El Bosc de
Can Ginebreda,
escollit pel Trip Advisor

A la plaça Major (davant de la biblioteca) de Porqueres

Dijous 2 de juliol a les 10 del vespre
Approved for adoption
Jung & Laurent Boileau. França, Bèlgica (2012).
Durada: 75 minuts.
VO en francès subtitulat en català
Dijous 16 de juliol a les 10 del vespre
El ambulante
Eduardo de la Serna, Lucas Marcheggiano, Adriana Yurcovich.
(Argentina, 2010).
Durada: 84 minuts
VO en castellà
Dijous 30 de juliol a les 10 del vespre
Recipes for disaster
John Webster (Finlàndia, 2007)
Durada: 85 minuts
VO en anglès i finlandès subtitulada em català
I si voleu més comoditat porteu-vos coixins per les cadires o... les vostres
gandules! Us hi esperem!

www.bibgirona.cat/biblioteca/porqueres
facebook.com/biblioteca.carlesfontsere

Un moment de la xerrada amb la psicòloga Sònia Kliass.

Inscripcions completades
Un total de 69 nens i nenes han estat inscrit a la Llar
d’infants Trapelles de Porqueres. Les places s’han
cobert amb mainada de la nostra població i encara
n’han sobrat dues, que les han ocupat dos nens
de Sant Miquel. Precisament en aquesta població
l’Ajuntament de Porqueres ha establert un conveni
de proximitat. La llar d’Infants comptarà amb 31
alumnes de P1 i 39 alumnes de P2.

Mural acabat

L’artista banyolí Barraca, juntament
amb en Xicu i en Marc, han continuat
pintant el mural que estava a la porta
corredissa del restaurant.
Han seguit la mateixa línea de la
primera pintura que ja havien fet,
i que s’ha aprofitat per restaurar.
D’aquesta manera, a l’entrada del
restaurant hi haurà aquesta gran obra
per rebre els visitats.

Nova senyalització

Els responsables del Bosc han
col·locat un nou rètol a l’aparcament
per orientar els visitants quan arriben.
Així, s’han senyalitzat diferents camins
i s’ha indicat el nom de les escultures.
No es tracta de guiar el visitant, ja que
el bosc ofereix una visita lliure, sinó
d’orientar-lo per saber on es troba.
També hi ha unes fotografies del bosc
que conviden a entrar i a descobrir.

L’empresa Trip Advisor, dedicada a
planificar, reservar i donar a conèixer
diferents llocs del món, ha seleccionat
el Bosc de Can Ginebreda com un dels
20 museus més curiosos d’Espanya.
Aquesta selecció es fa en base al
interès o potencial turístic que tingui
el lloc i pren com a referència les
opinions que els mateixos viatgers
deixen a la web de Trip Advisor.

Podeu veure aquest llistat a:
http://blog.niumba.com/2015/05/28/
los-20-museos-mas-curiosos-deespana.
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Un Cívic ple de vida i de cultura

2010

2009
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Pel que fa a l’àmbit formatiu, cal afegir-hi les programacions de monogràfics de temporada: se n’han realitzat 14 més al llarg de l’any i
han tocat temes tan diversos com la cuina i la nutrició, les manualitats infantils o el kenjutsu.

Associacions vinculades
La programació del Centre Cívic de
Porqueres també compta amb la particiàció
d’associacions vinculades al Centre que
practiquen la seva activitat de manera
regular. Aquest és el cas de l’associació
Silat la Grulla Blanca de Kung Fu, la Coral
Les Estunes del Centre Cívic de Porqueres,
el Grup d’eco-consum ecològic la Cistella,
l’associació en el lleure Escambell, el Grup
Excursionista, el Grup de Teatre Pausa
Tècnica, el Casal de la Gent Gran i Flora

Activitats culturals
Catalana. D’altres entitats de la vila, com
ara Els Pastorets de Porqueres, concentren
la seva activitat durant el primer trimestre
de curs.
Tot aquest gruix associatiu fa augmentar
encara més el nombre de persones que
participen en les activitats i propostes del
Centre Cívic de manera regular i que estant
amb simbiosi amb aquest espai comunitari
cultural.

Conjuntament
amb
aquest
teixit
associatiu arribem a programar gairebé 70
activitats culturals al llarg del curs entre
representacions de teatre professional,
teatre amateur, exposicions, concerts,
xerrades i audiovisuals, sortides i altres
activitats culturals vàries. Això fa que
sumem una gran quantitat de gent que fa
del Cívic un espai viu i dinàmic i que ja està
pensant en el curs que ve per celebrar el
seu 20è aniversari.

2011

2014

2012

El Centre Cívic de Porqueres arriba a la fi del curs 2014-15, i la seva dinovena programació ha comptat amb 22 Tallers Anuals de diferents
disciplines d’arts plàstiques, dansa, salut, coneixement personal, música, teatre i llengua. Aquestes formacions que es practiquen
setmanalment al Cívic durant tot el curs i que tenen una quota mensual han tingut 46 grups amb una mitjana de 378,89 alumnes a la
setmana.

2013

El Centre Cívic de Porqueres ha programat enguany unes 70 activitats culturals i més de 22 Taller Anuals

L’Estunart celebra aquest juliol
la setena i última edició
En els darrers sis anys hi han passat gairebé 40 propostes musicals
L’Estunart és un cicle de concerts gratuïts
que se celebra els dimarts de juliol al bosc
de les Estunes de Porqueres i pel qual hi
han passat gairebé 40 propostes musicals
durant els darrers sis anys. Pau Vallvé,
Sanjosex, Paul Fuster i El Petit de Cal Eril,
amb una gran trajectòria a casa nostra, han
actuat al bosc, però també ho han fet altres
artistes no tan coneguts com ara Suma,
Marzipan Man, Litoral, Cálido Home o
Berlinist.
A més, a cada edició de l’Estunart hem
intentat que vingués algun grup de fora del
país, com és el cas d’Steve Smyth, Trevor
Moss & Hannah-Lou, Alessi’s Ark o Your
Kid Sister (Maïa Vidal), sense oblidar-nos
dels de la comarca, com ara Jordi Coromina,

Rooms, Gat Gat (formació reduïda de
Morgat Morgat) i Panxii Badii. No obstant
els èxits aconseguits, enguany arribem
a l’última edició perquè considerem que
la proposta que presentem ha de tenir
un final. Durant tots aquests anys hem
estat un petit equip que hem creat i tirat
endavant aquest projecte; tenim ganes
d’acabar-lo també tots junts i en el seu
millor moment.
Sentim que ha arribat l’hora de donar
sortida a noves idees o a altres formes
de festival, ja que pensem que la fórmula
que podem oferir al bosc de les Estunes
s’esgota. Malgrat tot, no volem acomiadarnos sense oferir un últim Estunart per
tancar aquest cicle com es mereix.

Un cartell molt especial
És per això, i perquè tenim ganes de
celebrar l’última edició, que presentem
un cartell molt especial. Un cartell que té
una gran particularitat: ningú no sabrà qui
tocarà a l’Estunart si no és que hi assisteix.
Volem mantenir la programació en secret
i només aquelles persones que vinguin al
bosc la descobriran… Donem una pista,
però: cada dimarts de juliol, sota els
arbres de les Estunes, hi actuarà un artista
que ja ha passat pel festival i un que ho
farà per primer i últim cop.
Us esperem a l’Estunart per última
vegada, que això s’acaba!
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Una Festa Major més familiar
L’exposició de Flors va arribar a la seva desena edició

Francesc Castañer
és el nou alcalde de Porqueres

L’Ajuntament es va constituir el 13 de juny passat amb la majoria absoluta d’Independents per
Porqueres-AM

festives, i van atraure públic de totes les
edats: una actuació castellera a càrrec dels
Esperxats de l’Estany, cercavila de gegants
i capgrossos, exhibició de puntaires i
l’actuació dels guanyadors del programa
de TV3 Oh Happy Day i de Marc Parrot,

El nou equip de govern de l’Ajuntament de Porqueres.

La Festa Major de Porqueres 2015 va ser
tot un èxit de participació. Una de les
novetats d’enguany va ser l’ampliació de la
programació familiar a la zona esportiva.
A més, es va dur a terme la 6a Festa
d’Homenatge a la Gent Gran i la 10a edició
de l’Exposició de Flors.
entre d’altres. A més de la ja tradicional
Gran Vedellada, també es va convocar
una trobada de vespes que va recorre uns
quinze quilòmetres.

Entre les propostes destacades cal
assenyalar l’Exposició de Flors, que
enguany va arribar a la desena edició.

El pregó va anar càrrec del farmacèutic
Josep Maria Torres que va obrir la festa
divendres 15 de maig. Les activitats
proposades van ser molt diverses i

Un emotiu homenatge a la gent gran
Dins els actes de la Festa Major no hi va faltar
l’homenatge que es va retre a 31 persones grans
del poble. Aquestes són les persones que enguany
compleixen 80 anys. Cada homenatjat va rebre una
placa commemorativa.

Els ciutadans i ciutadanes de Porqueres
van decidir, en les eleccions municipals del
24 de maig passat, tornar a donar l’alcaldia
a la formació Independents per PorqueresAM. Així, quinze dies més tard, el 13 de
juny, es va constituir el nou ajuntament, i
Francesc Castañer s’ha estat elegit el nou
alcalde, en substitució de Salvador Ros,
que s’ha retirat.
En total, dels 3.416 ciutadans censats a
Porqueres, 2.198 van anar a votar, el que
significa una participació del 64,34%.
D’aquests vots, 68 van ser en blanc i 34
van ser nuls.

La resta de vots es van repartir de la
manera següent:
IdP:
1.423 vots (el 67,89%)
CiU:

645 vots (el 30,77%)

PP:

28 vots (l’1,34%)

Segons aquest resultat, la candidatura
d’Independents per Porqueres ha obtingut
8 regidors, CiU 3 i en PP cap.
En el proper butlletí, un cop aprovat el
cartipàs, us presentarem tots els regidors
de l’equip de govern.

Nou equip a l’Ajuntament
El nou alcalde, Francesc Castañer,
amb només 31 anys, en suma 12
d’experiència a IdP-AM, formació a la
qual es va integrar quan en tenia 19.
Castañer ha estat conseller comarcal
durant dos mandats i porta 12 anys com
a regidor a l’Ajuntament de Porqueres.
L’acompanyaran Elisa Teixidor i
Planella, Marta Alberni i Ginabreda,
Ferran Vivar i Labrador, Enric Silva i
Moreno, Joel Burch i Viñals, Rosa de
la Cueva i Parera, Jordi Burch i Viñals,
Susanna Bazan i Lopez, Armenter Coll i
Coll i Yolanda Ramirez i Ballo.
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Albert Reixach i Rosa Matamala s’imposen a la milla urbana
L’atleta del CA Olot Terra de Volcans, Albert Reixach i la fondista de
Porqueres, Rosa Matamala (TR Esports Parra), van ser els guanyadors
absoluts de la 3a edició de la Milla Urbana de Porqueres, disputada el
28 de març passat.
En la primera cursa, la victòria va ser per l’atleta local Pau Fàbrega,
mentre que a la prova intermèdia la millor va ser Sara Bogo del GEIEG.
El fet que s’ajornés la prova (inicialment estava prevista per al dia 21,
però els va anular per mal temps), va fer que els nombre d’inscrits fos
baix (una vintena).

03/05/15

L’Esperxada torna superar el 200 inscrits
Tomàs Misser va ser el guanyador de la Volta Llarga de la 3a edició de la duríssima
prova de gran fons amb BTT anomenada L’Esperxada, que per segon any consecutiu
supera la xifra de 200 inscrits.
Després de Misser, en segona posició va entrar Pau Zamora, mentre que el
guanyador de les dues primeres edicions, Joan Pons, va ser tercer. La prova també
tenia un recorregut curt pels menys experimentats, amb victòria de Xavi Roca.
Dels ciclistes del CC Pla de l’Estany, els millors van ser Pere Sánchez (7è) i Josep
Masdevall (20è). Joan Gutiérrez era 48è, Jordi Ponce, 61è i Jordi Puigdevall, 83è. En
el recorregut curt, Josep Tarrés finalitzava el 18è.
La prova estava organitzada pel Sendicat del Pedal de Banyoles, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Porqueres.

(16/05/15)

El GAP celebra el
seu festival anual
coincidint amb la
Festa Major

El GAP omple el pavelló amb el
Festival Intercomarcal de Gimnàstica
El club Gimnàstica Artística Porqueres (GAP), juntament amb el Consell
Esportiu del Pla de l’Estany i la col·laboració de l’Ajuntament de Porqueres,
va organitzar, el 18 d’abril passat, la tercera fase de la lliga intercomarcal de
gimnàstica artística, dins el marc dels Jocs Escolars de Catalunya. Un total de
300 nois i noies van passar pel pavelló a participar del campionat i gaudir de
l’esport de la gimnàstica. Per part del GAP, cal destacar la medalla d’or d’Aleix
Ullastres i el diploma de 4a posició a l’Aida Simon, en categoria pre-benjamí
masculí i femení, respectivament.

Cinc patinadores de Porqueres superen les
proves d’iniciació de patinatge
Les patinadores, Alba Montoro, Ivette Jordà, Duna Coll i Gemma Blanco, del Club
Patinatge Artístic Porqueres van participar i aprovar les proves d’Iniciació B de patinatge
en la modalitat de figures obligatòries. La patinadora Maria Vinyals va participar i assolir
les proves d’Iniciació B en la modalitat de lliure. Les proves es va celebrar a principis de
maig i hi van participar esportistes d’arreu de les comarques de Girona.

La trobada de
Vespes torna a ser
protagonista de
la Festa Major de
Porqueres
La 7a Trobada de Vespes va tornar a tenir
un paper destacat en el programa de la
Festa Major de Porqueres. La novetat
d’aquest 2015 era que el punt de sortida i
arribada tornava a ser el pavelló d’esports
de Porqueres, tal i com havia passat en
les primeres edicions. Finalment es varen
inscriure unes 80 vespes que van gaudir
d’una climatologia excel·lent.

El dissabte 16 de maig i dins el marc
de la Festa Major de Porqueres, el GAP
va celebrar el seu tradicional festival,
enguany dedicat a Eurovisió. L’espectacle
va ser un èxit de públic i les coreografies
presentades pels 130 gimnastes van ser,
de llarg, les millors i amb més dificultat de
les sis edicions del Festival.
Al ritme de cançons emblemàtiques
de la història del concurs musical com
Waterloo, Eres tu, Dime, o La, la, la, els i les
gimnastes del GAP van demostrar el treball
i la il·lusió que han posat als entrenaments
al llarg de la temporada. El festival va
servir per estrenar les noves moquetes del
GAP. Aquest nou material, finançat a tres
bandes entre Ajuntament de Porqueres,
Consell Esportiu i el mateix club, millorarà
moltíssim la qualitat dels entrenaments i
evitarà lesions a llarg termini.

Cantata per la llibertat
Enguany tornem a celebrar aquest acte
i el dia 1 d’agost us esperem a tots
L’any passat, ens va afegir a
donar suport a la consulta
del 9 de novembre amb una
cantata per la consulta del
9 de novembre. Va ser un
acte molt emotiu en el qual
van participar un miler de
persones i que va comptar
amb la presència del cantant
Lluís Llac.
Aquest any volem tornar
a donar suport, però en
aquest cas, a les eleccions
plebiscitàries del 27 de
setembre. I també ho farem
amb una cantata que esperem
que torni a ser multitudinària.
Per això diem:

A Porqueres
EL CAMÍ D’ÍTACA
continua
Assajos de les cançons:
Tots els dimecres de juliol
de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del
vespre a la mateixa plaça.
Començarem el dimecres 1 de
juliol.
Il·luminació d’una estelada:
Es poden adquirir les butlletes
de les espelmes als comerços
del municipi.

Dissabte 1 d’agost a les 10 del vespre
a la plaça major del municipi.

Telèfons
d’interès
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

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

