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L’Ajuntament, a prop teu!
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Ens trobem a l’inici d’un nou curs i en
aquesta ocasió, des de l’ajuntament,
podem parlar d’un curs de quatre anys.
Com sempre, són moltes les coses que
ens agradaria dir-vos però l’espai és limitat
i, per tant, hem de prioritzar.
En primer lloc, en aquest BIM veureu
tota la nova estructura dels regidors i
regidores que tenim treballaran per a
vosaltres. També hi teniu el nostre contacte
perquè, si teniu qualsevol incidència, ens
la pugueu comunicar i així ajudar-nos a
millorar els serveis que us oferim. Un dels
nostres objectius és fer més propera la
gestió municipal. Per a nosaltres és molt
important aquest contacte, per tal de
conèixer de primera mà quins problemes
patim a Porqueres. A vegades no es pot
trobar una solució fàcilment, i requereix
treball, però en altres ocasions només hem
de ser coneixedors del problema per posar
fil a l’agulla. En qualsevol cas, el diàleg
entre ajuntament i veïns és la millor eina
per trobar la solució. Gràcies per endavant
per ajudar-nos en la gestió dels serveis
municipals.
En segon lloc, no és un adéu però sí un
arreveure i és que aquest 17 de setembre
“perdrem” un actiu al municipi: Mossèn
Josep Puig i Teixidor se’ns jubila. Ho
posem entre cometes perquè el Mossèn
deixarà de ser al capdavant de les

parròquies però vindrà puntualment a
les celebracions. Hem tingut la sort que,
durant els últims 20 anys, Mossèn Puig ha
estat l’administrador parroquial de Mata,
Les Pedreres, Miànigues, Camós i Santa
Maria de Camós. Havent arribat a superar
el mig segle de dedicació a la paraula de
Déu, s’ha ben guanyat la jubilació. Des
d’aquí volem agrair-li tota la dedicació i
entrega d’aquests anys al municipi i a tots
els veïns. Sense entrar en creences pròpies,
tots els que hem tingut la sort de parlar
alguna vegada amb el Mossèn sabem de
primera mà que és una bona persona.
Mossèn, gràcies per tot.
I en tercer lloc, les eleccions. La
independència d’un país sempre és un
esdeveniment extraordinari. Normalment
s’aconsegueix mitjançant guerres, cops
d’estat i demés. Però en aquesta ocasió és
diferent; estem en un procés completament
pacífic en el qual les primeres “batalles”
han estat manifestacions multitudinàries
sense cap mena d’aldarull. Alguns parlen
del procés dels somriures.
Les eleccions del 27 de setembre són les
que ho canviaran tot: passi el que passi,
res tornarà a ser igual. Com a alcalde de
Porqueres, us vull demanar simplement
que aneu a votar. No us vull demanar el
vot per a cap llista en concret però sí que
us demano que voteu. No ens podem
permetre el luxe de quedar-nos al marge, el
que hi ha en joc és massa important.

Hi ha una dita que diu: “la política, o la fas
o te la fan” i ara és més veritat que mai.
Malauradament, si algú no va a votar, serà
comptat immediatament cap a un dels
bàndols o, senzillament, s’entendrà que el
que hi ha ja li va bé, sense valorar “què hi
ha”.
Jo i tot l’equip de govern ens comprometem
a fer complir el que surti a les urnes del 27
de setembre, sigui quin sigui el resultat, i
siguin quines siguin les conseqüències
de les nostres decisions. Ha arribat el
moment que tots diguem la nostra i votem
què volem ser. Ens ha costat molt arribar
fins aquí però junts, arribarem molt lluny!
Porqueres, ens veiem a les urnes!!
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“Volem potenciar més Porqueres
i millorar el que ja tenim”

Un equip de govern il·lusionat i preparat
MARTA ALBERNI I
GINABREDA
Segona tinent d’alcalde
de l’Ajuntament
Regidora de les àrees
d’Hisenda. Promoció
Econòmica i Turisme

JOEL BURCH VIÑALS
Regidor de l’àrea de
Joventut i Festes

Contacte:

Contacte:

malberni@porqueres.cat

joelburch@porqueres.cat

FERRAN VIVAR
LABRADOR
Tercer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament
Regidor de l’àrea d’Esports

ROSA DE LA CUEVA I
PARERA
Regidora de les àrees de
Salut i Benestar Social

Contacte:

Contacte:

fvivar@porqueres.cat

rdelacueva@porqueres.cat

ELISA TEIXIDOR I
PLANELLA
Primera tinent d’alcalde de
l’Ajuntament
Regidora de les àrees
d’Administració, Cultura,
Ensenyament i Participació
Ciutadana.

ENRIC SILVA i
MORENO
Regidor de l’àrea de Serveis
i Vies Públiques

JORDI BURCH VIÑALS
Regidor de l’àrea de Medi
Ambient

Contacte:

Contacte:

Contacte:

eteixidor@porqueres.cat

esilva@porqueres.cat

jburch@porqueres.cat

Francesc Castañer s’estrena com a alcalde amb molta il·lusió
Com afronta el repte de ser alcalde de
Porqueres?
Estic molt agraït i il·lusionat de poder ser
l’alcalde de Porqueres. Tenir el suport dels
veïns del municipi és molt important, dóna
molta força però a la vegada és molta
responsabilitat tenir tota aquesta confiança
dipositada en mi. Treballaré conjuntament
amb tot l’equip per gestionar els recursos
municipals de la millor manera possible.

En Francesc Castañer és el
nou alcalde de Porqueres des
del juny de 2015, després que
en les eleccions de finals de
maig, la llista d’Independents
de Porqueres-AM, que ell
encapçalava, fos la més votada
i guanyés per majoria absoluta.
En Francesc Castañer pren el
relleu a Salvador Ros, de la
mateixa formació política. El
nou alcalde té clars quins són els
principals reptes que cal assolir
per millorar la qualitat de vida de
tots els ciutadans i ciutadanes
Porqueres.

Quins són els principals objectius que li
agradaria assolir en aquests quatre anys de
legislatura?
Per a aquests quatre anys plantegem
potenciar més Porqueres. Per dir-ho d’una
manera, volem millorar el que ja tenim. En
els últims mandats hem pogut oferir molts
serveis nous al municipi; pensem que ara ja
no és tan prioritari oferir més serveis, tot i
que ho farem, sinó que ara toca consolidar
els que tenim i fer-los millors.
Per a aquest mandat volem construir la
piscina municipal, millorar la vialitat del
municipi amb el carrer Isaac Albèniz, facilitar
la realització d’activitats amb una pista
coberta a l’escola L’Entorn i, al mateix temps,
potenciar la plaça Major. També volem
ampliar el Centre de Serveis per a la gent
gran per oferir més places i més serveis.
Però, sobretot, volem que la gent que treballa
desinteressadament per al nostre municipi
ho continuï fent i que tinguin tot el suport de
l’ajuntament per fer una mica més senzilla la
seva gran feina.

I a curt termini, quins creu que són els
principals reptes que cal afrontar?
A curt termini tenim un repte important que
és la baixada de natalitat. Molts dels serveis
que oferim al municipi van vinculats amb la
població més “jove”: si el flux de natalitat
baixa, aquests serveis s’hauran de reformar.
Tot i així, el repte no és adaptar els serveis sinó
mantenir la natalitat. Les causes d’aquesta
baixada són vàries: la crisi, la dificultat
d’adquirir un habitatge a Porqueres... Hem
de treballar per interferir en aquestes causes
i així millorar la situació actual.
D’altra banda, la independència del nostre
país és un repte que haurem d’afrontar tots
plegats i des de tots els àmbits. El que està
clar és que tant si l’aconseguim com si no,
la situació no tornarà a ser la mateixa. A
nosaltres ens toca treballar, sigui quina sigui
la situació, per poder mantenir el nivell dels
nostres equipaments.
Compta amb un bon equip, part del qual ja
formava part de l’equip de govern anterior...
De la mateixa manera que és important tenir
el suport de la majoria de la població també
és molt important tenir un equip cohesionat
i que tingui ganes de treballar. En aquest
aspecte estic molt orgullós de l’equip que
m’acompanya. Pel que fa als regidors, hem
combinat novells i experimentats, però a tots
ens uneix la il·lusió de treballar per Porqueres.
D’altra banda, també hi ha un gran grup de
persones que sense ser regidors treballen pel
bé del municipi i aquesta és un gran actiu
que no hem d’oblidar.

El nou equip de govern de Porqueres es
prepara per afrontar una nova legislatura
amb l’objectiu de millorar la qualitat de
vida de tots els habitants de la població.
Alguns regidors ja tenen experiència en
l’anterior mandat, mentre que d’altres
s’estrenen en el món municipal. Il·lusió,
experiència i un projecte comú són les
principals característiques dels regidors i
regidores de Porqueres.
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Oposició
Susanna
Maria
Bazan
López
Regidora de CiU

Armanter
Coll Coll
Regidor de CiU

Yolanda
Ramírez
Balló
Regidora de CiU

Estalvi de més de 75.000 euros
en retribucions als càrrecs
polítics aquest mandat
L’Ajuntament de Porqueres disminueix
el total de la partida pressupostària
destinada al cost dels càrrecs polítics.
Això es deu, en bona part, a la reducció
del nombre de dedicacions, passant de
tres (a l’anterior legislatura) a les dues
actuals.
Els dos membres amb dedicació seran
l’alcalde, Francesc Castañer que tindrà la
mateixa retribució que al mandat anterior,
i la primera tinent d’alcalde, Elisa Teixidor.

REPRESENTANTS EN ALTRES CORPORACIONS
Arran de la eleccions celebrades el mes de maig passat, també s’han nomenat els
càrrecs de representen la corporació en altres òrgans i/o administracions. Així doncs,
aquests són els representants de l’Ajuntament en altres organitzacions:

Ambdós tindran una dedicació mínima
parcial del 50% i 75%, respectivament, i
rebran una retribució anual de 22.400
euros bruts cadascú. La resta de regidors
al govern tindran una retribució en funció
dels actes que assisteixin. Els regidors amb
dedicació no cobraran les assistències a
aquests actes. Aquestes modificacions en
el cartipàs municipal per al nou mandat,
suposaran un estalvi de 78.898,24 euros
respecte els quatre anys anteriors.

Els actes que els regidors cobraran per assistència són:

CONSELL PLENARI DEL CONSORCI
DE L’ESTANY
Francesc Castañer Campolier
Ferran Vivar Labrador
Jordi Burch Viñals
Elisa Teixidor i Planella

CONSELL SOCIAL MUNICIPAL
Vicepresidenta del Consell:
Rosa de la Cueva Parera
Membres del plenari del Consell Social
Municipal:
Elisa Teixidor i Planella
Susanna Maria Bazan

CONSORCI LOCALRET
Francesc Castañer Campolier

Preu per assistència
130 t
100 t
90 t
50 t

Porqueres rebaixa el valor cadastral del municipi un 18%
L’Ajuntament de Porqueres ha presentat
una sol·licitud al Ministeri d’Hisenda
per reduir els valors cadastrals del
municipi a l’entorn d’un 18%.

CONSELL D’INICIATIVES LOCALS
PER AL MEDI AMBIENT DE LES
COMARQUES DE GIRONA (CILMA)
Jordi Burch Viñals

Nombre màxim d’assistències/any*
12
22
43
2

PLENS: El ple és el màxim òrgan de
representativitat de l’ajuntament. Les
seves principals funcions són aprovar
les normatives del municipi, les “lleis
locals”; fiscalitzar els altres òrgans
de govern local inclosa l’alcaldia;
prendre decisions per al municipi. El
ple es convoca amb caràcter ordinari
cada 2 mesos i extraordinari 6 cops
l’any, en funció dels punts a tractar.
JUNTA DE GOVERN: La seva funció
és donar suport a l’alcaldia. Està
formada pels tinents d’alcalde i
l’alcalde i es convoca cada 15 dies.
REUNIÓ REGIDORS DELEGATS: Un
cop per setmana tots els regidors
amb una àrea assignada es troben
a l’ajuntament per tal de debatre els
punts més rellevants de la seva àrea i
coordinar l’acció de govern.
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
La seva funció és comprovar i aprovar
els comptes generals de l’ajuntament.

* si n’hi ha més no es cobraran

ESCOLA L’ENTORN

CONSELLS ESCOLARS
Consell Escolar Escola Bressol municipal
Consell Escolar del CEIP l’Entorn
Consell Escolar del CEIP Frigolet
Comissió d’escolarització municipal
Elisa Teixidor i Planella

Actes retribuïts
Plens
Junta de govern
Reunió regidors delegats
Comissió esp. comptes

Què és cada cosa?

CONSORCI DEL TRANSPORT
PÚBLIC DE L’ÀREA DE GIRONA
Enric Silva Moreno

L’any 2015 és l’últim any en què s’estan
regularitzant els valors, segons la
revisió cadastral que es va començar
al municipi l’any 2006. Per això, el

consistori ha cregut oportú tirar
endavant ara aquesta reducció i no
pas l’any passat o en fa dos, quan el
Ministeri també va donar aquesta
opció. La intenció del grup municipal
per a aquests quatre anys és congelar
l’import que es paga en concepte
del rebut de l’IBI (Impost sobre Béns
Immobles) i mantenir el que s’està

pagant actualment.
D’altra banda, el consistori sacrificarà
una part dels ingressos que obté en
plusvàlues i posarà una bonificació en
el cas de plusvàlues de pares a fills.
En aquests moments, l’Ajuntament de
Porqueres aplica una bonificació per
plusvàlues quan és entre conjugues.
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La tornada al cole del Cívic

Gran èxit de la 28a Festa del Bosc

El Cívic comença nova temporada amb una oferta molt variada

Enguany l’edició estava dedicada a la fusta

El curs 2015-16 del Centre Cívic de
Porqueres comença amb una programació
de tallers anuals més àmplia que mai i,
perquè no us perdeu res, hem editat una
llibreta en la qual hi expliquem cadascun
dels tallers i us permet conèixer una mica
millor el professorat que els imparteix.
La programació de “Tallers anuals del curs
2015-16” inclou 30 propostes diferents de

les quals 8 són novetats. A més, en tindrem
9 dedicades exclusivament a públic infantil
i juvenil, perquè els més petits no parin
quiets. Així, un total de 65 grups/classes
ompliran el Cívic cada setmana amb més
de 500 alumnes.
Esperem que tu en siguis un!! I perquè
tothom pugui participar-hi tenim uns
descomptes increïbles. Consulteu-los!

Miquel Samaniego
exposa per primer cop
escultura a Porqueres

Cinema familiar
i independent
a la fresca
L’Ajuntament de Porqueres ha
impulsat aquest estiu el primer cicle
de cinema independent a la fresca,
amb tres projeccions. La proposta
ha ajudat a animar les nits d’estiu.
Des de l’equip de govern està previst
donar continuïtat a aquesta iniciativa
l’estiu vinent, però amb algunes
modificacions del format.

L’artista de Porqueres Miquel Samaniego ha
exposat aquest estiu i fins al 13 de setembre,
la seva primera mostra d’escultura, sota el
títol de “Records”, a l’Església de Santa
Maria. L’exposició està integrada, doncs,
per cinc peces d’escultura i cinc de pintura,
que es presenten formant un díptic i que
representen els records de l’artista. Miquel
Samaniego, que va començar a exposar les
seves obres als 18 anys, va ser alumne del
també pintor Gonzalo Tabuenca.

Desenes de persones van gaudir el 6 de
setembre passat de la Festa del Bosc de
Can Ginebreda, que enguany ha arribat a
la 28a edició. En aquesta ocasió, la festa
estava dedicada a la fusta i el públic va per
veure com els artistes feien escultures amb
motoserres. Una feina espectacular que
va encantar tothom. La mainada també
va deixar anar la seva creativitat i van fer
les seves pròpies escultures, que després
van poder pintar. El matí va acabar amb
un dinar popular i després, música per a
tothom amb el grup Yesterday Band.

Primer Concurs
de Fonts d’Aigua

Punt i final a l’Estunart

Brigades
Joves
Un total de 5 nois i noies de 1r i 2n
d’ESO van participar en les brigades
joves de Porqueres, que són un
espai en el quals els alumnes d’ESO
poden jugar, divertir-se, conèixer-se i
col·laborar amb el municipi. Els joves
van visitar el centre de dia, es van
banyar a l’estany, van fer rutes amb
bici, van visitar Can Ginebreda, van
ajudar els clubs del municipi, etc.

L´última edició de l’Estunart volia ser
especial i tenim la sensació que ho vam
aconseguir. El factor “sorpresa” dels
artistes i l’anunci en el qual s’avançava
que cadascuna de les quatre nits de
dimarts hi hauria un artista que ja havia
actuat al Bosc de les Estunes i un altre
que ho faria per primera i última vegada,
va fer que moltíssima gent no es volgués
perdre aquesta proposta. Cada dimarts
vam desbordar el bosc de Les Estunes de
música i de gent, amb persones que tenien
ganes de viure les últimes nits d’un festival
que any rere any anava creixent. Enguany
hem vist, però, per si encara teníem

dubtes, que el format amb el qual havíem
construït aquest modest projecte no podia
continuar i, per això, volíem posar-hi punt
i final amb la mateixa filosofia i format que
la seva idea original.
Estem molt contents de mirar enrere i
veure els noms dels 44 artistes que han
tocat a l’Estunart durant aquests 7 anys, i
recordar cadascuna de les actuacions que
hem viscut en la història d’aquest festival.
Un projecte que ha estat possible gràcies
l’esforç d’un petit equip i sobretot gràcies
a un públic exemplar que cada dimarts ens
ha fet confiança en aquesta proposta que
ja té punt i final, un final molt feliç!

Durant la festa del Bosc, el públic va
poder visitar una mostra de les peces
que han participat en el Primer Concurs
de Fonts d’Aigua, que es va celebrar el
3 de setembre passat. El primer premi
ha estat per a Miquel Samaniego, el
segon per a Bern Zimmermman, el
tercer per a Marc Estany i el quart per a
Pep Prat. Els premis han estat atorgats
per Xicu Cabanyes, el Restaurant del
Bosc, Josep Raulí i Jaume Fàbrega.

Primer premi

Segon premi

Tercer premi

Quart premi
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El pati de
l’escola L’Entorn

Grup d’edat
Mares i pares amb fills o filles
de 12 a 16 anys.
Lloc:
Biblioteca Carles Fontserè
de Porqueres
Horari:
1a sessió
dijous 12 de novembre, 20-22 h
2a sessió
dijous 19 de novembre, 20-22 h
3a sessió
dijous 26 de novembre, 20-22 h
4a sessió
dijous 3 de desembre, 20-22 h
5a sessió
dijous 10 de desembre, 20-22 h
6a sessió
dijous 17 de desembre, 20-22 h
Com participar-hi?
Envia un correu a
participaciociutadana@porqueres.cat
o truca al 972 570 102
per apuntar-vos
Preu:
No té cap cost per a les famílies.
Programa finançat per la Generalitat
de Catalunya

L’Ajuntament de Porqueres està pensant
de quina manera es poden donar altres
usos al pati de l’escola L’Entorn. Per tal
que tothom hi pugui dir la seva, té la
voluntat d’obrir un procés participatiu
entre la comunitat educativa de l’escola
per decidir si es donen altres usos al
pati. La proposta de l’equip de govern és
construir una pista poliesportiva coberta
que acolliria les activitats de l’escola,
però també actes externs en cas de pluja.

Centre de Serveis
per a la gent gran
El Centre de Serveis per a la gent gran
de Porqueres ofereix diferents serveis
ambulatoris per millorar la qualitat de
vida de les persones grans.
- Servei de menjador: 5,70 t per dinar
(servei diari).
- Servei de podologia: 16 t per sessió
(servei mensual).
- Servei de fisioteràpia: 16 t per sessió
(segons demanda).
Cal demanar hora i/o visita prèvia, al 972
58 40 33

Subvencions per
a la Llar d’Infants
L’Ajuntament de Porqueres opta a una
subvenció que atorga la Diputació
de Girona per a les despeses de
funcionament de les llars d’infants de
titularitat municipal per al curs 20142015, amb un import total
de 57.750,00 t.

Sant Llop, una festa molt animada
El petit nucli de Miànigues va celebrar diumenge, 7 de setembre, la Festa de Sant Llop.
La jornada va començar al matí, amb un campionat de Petanca. Seguidament, va tenir
lloc l’Ofici Solemne a l’església de Sant Romà, amb acompanyament i concert de la coral
Les Estunes de Porqueres. La Cobla Bisbal Jove va ser l’encarregada de posar l’apunt
sardanístic a la Festa, o a la tarda, per primera vegada, va tenir lloc la Cronoescalada
Biciclista, una prova lúdica i esportiva que va comptar amb una vintena de participants.
Posteriorment, la cantant vigatana Núria Graham va presentar les cançons del seu primer
disc a trio. I, per acabar el dia, un “duel” d’acordions diatònics a càrrec de Joan Garriga (La
Troba Kung-Fú) i Carles Belda, que va posar un punt i final ben festiu a la diada.

Gales de Mata,
diversió per a totes les edats
Les Gales de Mata, que es van celebrar l’agost passat, van oferir activitats i diversió per a
totes les edats. Les festes es van iniciar el 21 d’agost amb una caminada nocturna fins a
l’església de Sant Andreu, amb més de 160 participants. L’endemà, es va celebrar el partit
de casats contra solters i a la tarda, festa de l’escuma i xocolatada. A la nit, gran sopar i
ball fins a la matinada. Diumenge, després de la MIssa Solemne, es va convocar el 39è
concurs de dibuix i per acabar les Gales, una mica de màgina amb el mag Fèlix Brunet.

Festes d’Usall, Les
Pedreres i Pujarnol
La festa Major d’Usall es va celebrar el 25 de
juliol amb una missa solemne a l’església de Sant
Antoni d’Usall i sardanes per a tothom. Un mes
abans, per Sant Joan, es va celebrar la festa de
Les Pedreres amb un sopar popular. I finalment,
el diumenge 20 de setembre, va ser el torn de la
festa de Pujarnol.
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Porqueres estrena
la nova pista de tennis

El Casal Esportiu supera
les 550 inscripcions

El 24 de juliol passat es va inaugurar la nova pista
de tennis de terra batuda de la Zona Esportiva de
Porqueres, davant d’una cinquantena de persones.
Els encarregats de fer els parlaments van ser
el president del Club Tennis Porqueres, Víctor
Villasante, el Regidor d’Esports de l’Ajuntament,
Ferran Vivar, i l’Alcalde de l’Ajuntament, Francesc
Castañer.

Si el fet que l’any 2014 se superessin per primera vegada
els 500 inscrits al Casal Esportiu de Porqueres semblava
un xifra difícil de millorar, aquest 2015 les inscripcions han
pujat fins a 555, fent un nou récord.Si les previsions es
compleixen i Porqueres estrena tal i com està previst el
proper estiu la piscina municipal, serà un gran al·licient
per al Casal, ja que disposar d’una instal·lació municipal
d’aigua permetrà concentrar bona part de les activitats
a la Zona Esportiva de Miànigues i descongestionar el
pavelló, que actualment és la instal·lació més utilitzada.
L’Associació de Clubs Esportius de Porqueres treballa any
rere any per oferir un Casal el més dinàmic possible a un
preu assequible. Un dels objectius principals de l’activitat,
que és el de donar feina als joves monitors del municipi,
s’ha pogut complir cada any i aquest 2015 un total de 70
joves han treballat al nostre Casal.

La inauguració d’aquesta pista de tennis suposa un
pas més cap a la consolidació de la zona esportiva
de Miànigues com a punt de referència de l’esport
municipal i comarcal. Tots els interessats en fer-se
socis de l’entitat o bé simplement en llogar la pista
poden informar-se al web www.tactictennis.com.

Els Esports al Carrer
tornen a batre récords de
participació amb prop de
1.500 esportistes
Un estiu més, els Esports al Carrer van ser la referència
esportiva comarcal durant dues setmanes de juliol. L’onada
de calor no va aturar l’èxit d’aquesta activitat, que enguany
va aplegar un total 1.492 participants en les 9 jornades de
competició. Com és habitual, l’activitat més multitudinària
va ser el futbol platja, que per tercer any consecutiu es va
jugar en quatre jornades. Com a novetat es va recuperar
la jornada de petanca a les pistes municipals. L’activitat
ha complert enguany onze anys. La gran notícia d’aquesta
edició va ser el fet que les dues AMIPA de les escoles
públiques del municipi, L’Entorn i Frigolet, agrupessin
esforços i oferissin el servei de bar de manera conjunta.

El Roses s’emporta
la XXIIIa edició del
Memorial Joan Estany
L’equip de Roses va ser el guanyador de la 23a edició
del Memorial Joan Estany, disputada al camp de
Miànigues el diumenge 23 d’agost a partit únic. Els
de l’Alt Empordà es van avançar en el marcador a
la primera meitat, però Sile va igualar el partit i es
va arribar al descans amb empat a un. A la segona
meitat, el Roses es va mostrar superior físicament
i va poder sentenciar amb 3 gols més. L’alcalde de
Porqueres, Francesc Castañer i el President de la UE
Porqueres, Marc Cuadros, van ser els encarregats de
fer el lliurament de trofeus.
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Una biblioteca molt viva
La Biblioteca Carles Fontserè celebra el seu segon aniversari
plena d’activitats, lectures, visites i exposicions
La Biblioteca Carles Fontserè es va
inaugurar el setembre de 2013, ara fa
2 anys. L’acollida de la nova biblioteca
ha estat immillorable, i cal destacar el
gran nombre de participants en totes les
activitats proposades.
Així doncs, durant l’any 2014 han passat per
la biblioteca 36.752 persones, en 263 dies
d’obertura del servei, el que representa
una mitjana de 121 persones diàries, 1.439

usuaris han utilitzat el servei de préstec
de documents, amb un total de 22.226
documents prestats. Pel que fa a l’ús
dels terminals informàtics s’han realitzat
7.456 connexions d’internet gratuïtes. I el
servei WiFi hem superat els 520 usuaris.
A més durant l’any s’han programat 66
visites escolars, 9 hores del conte, 18 clubs
de lectura, 11 exposicions..., en total més
de 150 activitats que han gaudit 4.158
usuaris de totes les edats.
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Oberta la participació
al Consell de Ciutadans
L’Ajuntament de Porqueres ha obert
una nova convocatòria del Consell
de Ciutadans. Per tant, es necessita
la participació de totes aquelles
persones que s’hi vulguin adherir
per dir-hi la seva. Els interessants,
poden inscriure’s al Consell amb
l’enviament d’un correu a l’adreça
participacio@porqueres.cat
o adreçar-se a l’Ajuntament.

Porqueres ajuda els refugiats
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament està demanant als ajuntaments
aportacions econòmiques per donar suport als refugiats en ruta i donar-los acollida.
Actualment, les necessitats més urgents són ajudar els refugiats que estan en camí
i preparar-se per la seva arribada, ja que el gruix principal dels que es preveu que
arribin encara és en trànsit. L’Ajuntament de Porqueres farà una aportació econòmica
i al mateix temps, fa una crida perquè els ciutadans que puguin i/o vulguin facin una
aportació econòmica al número de compte ES79 2100 3200 9625 00029627

Una oposició activa i constructiva
per un municipi millor

Benvolgut veí/veïna,
abans de res, des del grup municipal d’IdP (Independents de
Porqueres) us volem agrair la confiança que ens vau demostrar el 24
de maig passat en votar-nos a les eleccions municipals. També volem
remarcar que governarem per als 4.529 habitants de Porqueres, des
dels més petits de la casa fins als més grans, sense oblidar els joves,
i treballant sempre pel bé comú.

Han passat més de tres mesos des de les eleccions municipals del
24 de maig. Des de la candidatura de CiU a Porqueres, actualment
amb Susanna Bazán i López com a Portaveu del Grup Municipal,
un total de 3 regidors a l’oposició i un equip de persones fent
suport al darrere, tenim l’objectiu de treballar mitjançant una
oposició activa i constructiva que defensi els interessos de les
645 persones que van apostar pel nostre projecte, i a qui agraïm
des d’aquestes línies, la confiança dipositada en nosaltres, així
com també treballar per l’interès públic de tots els veïns i veïnes
del nostre municipi. Pretenem que aquesta oposició consisteixi,
en primer lloc, en implicar la ciutadania dels diferents pobles que
configuren el municipi en la participació ciutadana per construir
entre tots i totes un municipi millor, i en segon lloc, intentarem
dur a terme les actuacions del nostre projecte municipal que
pensem que són claus per al desenvolupament econòmic i social
de Porqueres.

Els nostres objectius per als propers quatre anys els vau veure
recollits en el diari que us vam fer arribar a les vostres cases durant
la campanya electoral: és un projecte ambiciós que recull les grans
actuacions a fer de cada àrea.
En el grup actual que governa l’Ajuntament hi ha tres persones
diferents de la passada legislatura, concretament la Marta Alberni
(Hisenda, Promoció econòmica i turisme), l’Enric Silva (Serveis i Vies
públiques) i en Joel Burch (Joventut i Festes). La resta ja tenen, com
a mínim, l’experiència de la passada legislatura, en Francesc Castañer
(Alcalde i Urbanisme), l’Elisa Teixidor (Administració, Cultura,
Ensenyament i Participació), en Ferran Vivar (Esports) la Rosa De la
cueva (Salut i Benestar social) i en Jordi Burch (Medi ambient).

L’ hora dels més petits
Per celebrar el segon aniversari de la Biblioteca hem volgut ampliar la programació
d’activitats de dinamització i foment de la lectura. Hem incorporat L’Hora dels
més petits que s’oferirà trimestralment a famílies amb infants de 0 a 3 anys i que
pretén animar als pares a comunicar-se i gaudir amb els seus fills a través de la
música, les moixaines, cantarelles, els contes ... La primera sessió de L’Hora dels
més petits serà el dimarts 29 de setembre. Cal inscripció prèvia (places limitades).
www.biblioteca.cat/ porqueres

Experiència, il·lusió i nous projectes en
un moment trascendent per al nostre país

Recollida de taps
de plàstic per a
l’AFAPAC
L’Ajuntament de Porqueres posarà
durant aquest mes de setembre a tots
els equipaments municipals i a les
diferents activitats que organitzi uns
punts de recollida de taps de plàstic
per tal de col·laborar amb l’associació
AFAPAC, Associació de Familiars i
Afectats de Patologies del Creixement.
Els diners resultants de la recollida de
taps, que durarà un any i que es lliuraran
el juny de 2016, aniran directament a
aquesta entitat.

Un dels canvis importants pel que fa al cartipàs de l’Ajuntament, en
relació a la passada legislatura, és la reducció de les dedicacions, que
us hem explicat més detalladament en aquest BIM, que passen de
tres (de l’anterior legislatura) a les dues actuals. L’Alcalde (Francesc
Castañer) i la primera tinent d’alcalde (Elisa Teixidor) seran els únics
amb una dedicació parcial del 50% i 75% respectivament. A més, la
retribució de la resta dels regidors al govern anirà en funció dels actes
de govern, amb un màxim permès de 425E bruts/mes.
Amb aquest gest, el nostre grup (IdP) volem destacar una vegada
més l’austeritat i les bones pràctiques relacionades amb la hisenda
pública del consistori.
Finalment, volem destacar la importància del moment que estem
vivint, un moment de gran transcendència en què tothom és cridat
a dir-hi la seva per construir un país nou i millor. Per tant el proper
27 de setembre tenim un deure democràtic, d’avançar un pas més, i
convertir en un plebiscit aquestes eleccions.
Independents de Porqueres

Amb la constitució del nou govern i l’aprovació del cartipàs, hem
vist com s’ha dut a terme un increment de les remuneracions dels
càrrecs electes, en uns moments que pensem que no són els més
adients per fer-ho. Uns moments en els quals Porqueres és un dels
municipis amb la pressió fiscal més elevada, molt per sobre de
la mitjana comarcal i fins i tot de Catalunya, a causa de la revisió
cadastral que l’actual equip de govern va dur a terme a l’any 2006,
moment en què la bombolla immobiliària estava en el seu punt més
àlgid. Hem començat aquest mandat treballant per reduir aquesta
pressió fiscal, que pensem que és injusta i afecta desmesuradament
tots els veïns i veïnes de Porqueres, i hem presentat una moció al
ple ordinari de l’Ajuntament del 29 de juliol amb l’objectiu de reduirla, i hem arribat a l’acord amb el grup d’Independents per reduir
aquesta pressió fiscal i demanar al cadastre l’aplicació del coeficient
reductor previst a la llei per als immobles del nostre municipi.
Des del Grup Municipal de CiU a Porqueres, treballarem per
construir un municipi millor i necessitarem la vostra col·laboració,
per a que ens guieu i ens feu arribar les vostres necessitats,
inquietuds o preocupacions i en aquest sentit, estem tots i totes
a la vostra disposició, i jo mateixa, al correu electrònic info@
ciuporqueres.cat i també a través del web www.ciuporqueres.cat.
Susanna Bazán i López
Portaveu del Grup Municipal de CiU a Porqueres
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Una Cantata per la
Llibertat multitudinària
Més d’un miler de veïns i un bon grapat de cares conegudes van
participar en la Cantata per la Llibertat celebrada a Porqueres
amb l’objectiu de mostrar el suport a les eleccions de 27S
i membre de Junts pel Sí; el cantautor
Lluís Llach, cap de llista per Girona de
la mateixa candidatura, i Jordi Sànchez,
nou president de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC). Tots tres van destacar
la importància de treballar plegats per
aconseguir la independència.

Després de l’èxit de la trobada de l’any
passat, la plaça Major de Porqueres
va tornar a ser l’escenari del concert
popular que, sota el nom de Cantata
per la Llibertat, va tenir lloc l’1 d’agost
passat. Enguany la celebració tenia
com a finalitat mostrar el suport dels
participants a la eleccions del proper 27
de setembre.
A part dels nombrosos veïns de tota la
comarca que s’hi van aplegar, van assistir
a l’acte diverses personalitats implicades
en el procés sobiranista, com ara Muriel
Casals, expresidenta d’Òmnium Cultural

L’acte, organitzat per l’Ajuntament de
Porqueres i l’ANC del Pla de l’Estany,
va comptar amb la col·laboració d’un
centenar de persones que hi treballaven
des de feia mesos. El resultat va ser
molt emocionant: es va encendre una
estelada amb més de 2.000 espelmes
grogues i vermelles que van omplir
de llum la interpretació conjunta de
cançons i de petites obres de teatre que
anaven connectant les diverses parts de
la Cantata.

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

Des d’aquí es vol agrair la col·laboració de
tanta gent que de manera desinteressada
va fer possible un acte ple d’emoció.

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

