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Un final d’any
per reflexionar

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.

ÀREES D’ADMINISTRACIÓ, CULTURA,
ENSENYAMENT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Elisa Teixidor i Planella
eteixidor@porqueres.cat
ÀREA D’HISENDA, PROMOCIÓ
ECONÒMICA I TURISME
Marta Alberni i Ginabreda
malberni@porqueres.cat
ÀREA D’ESPORTS
Ferran Vivar i Labrador
fvivar@porqueres.cat
ÀREA DE SERVEIS I VIES PÚBLIQUES
Enric Silva i Moreno
esilva@porqueres.cat
ÀREA DE JOVENTUT i FESTES
Joel Burch i Viñals
joelburch@porqueres.cat
ÀREA DE SALUT I BENESTAR SOCIAL
Rosa de la Cueva i Parera
rdelacueva@porqueres.cat
ÀREA DE MEDI AMBIENT
Jordi Burch i Viñals
jburch@porqueres.cat

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

Pel que fa a Porqueres, ja fa mig any que ha
començat aquest nou mandat. En aquest
temps, tot i la nova situació, l’Ajuntament
no ha parat. Hem pogut tirar endavant
la reparació de la teulada i el parquet del
pavelló; estem a punt d’acabar les obres
dels nous vestidors de la zona esportiva
que ja serviran per al futbol, tennis,
activitats de gran format, la festa major i
també per a la piscina. Hem fet canvis en
algunes activitats com en la ubicació de la
Fira d’Hivern: la plaça major ha agafat més
protagonisme i ja us avancem que n’agafarà
encara més. Un nou projecte començarà a
la plaça major, un projecte socioeducatiu
en què, juntament amb les escoles de
l’Entorn i el Frigolet, ajudarem els alumnes
a tirar endavant amb els seus estudis. Hem
reactivat el consell de ciutadans per tal de
seguir sumant punts de vista diferents. I
tenim diversos projectes esperant el nou
any per començar...
Pel que fa al país, mentre escrivim aquestes
línies, estem en un atzucac i encara no
tenim president. Els parlamentaris de
Junts pel Sí i la CUP estan treballant per
aconseguir un acord que tingui una bona
estabilitat per poder governar. La prioritat

no ha de ser només tenir un president sinó
tenir un govern fort que no quedi encallat
a cada decisió. A molts, aquesta situació
ens ha desil·lusionat, però penseu que el
que estem fent és molt gros, a més, ningú
no ens va dir que seria fàcil. Per tant, des
d’aquestes línies fem un crit a l’esperança
i a la paciència. Esperem i confiem en
els nostres parlamentaris escollits el 27
de setembre; ja veureu que a l’hora de
la veritat tots sabran estar a l’alçada del
moment històric que estem vivint.
Mentrestant unes noves eleccions se’ns
acosten. Aquí hi ha moltes opinions, des
dels que diuen que no hi hauria d’anar
ningú, des dels que diuen que en aquestes
es podrà desencallar la situació. El que sí és
segur és que qui no vagi a votar “regalarà”
el seu posicionament a l’altre bàndol. Com
diu la dita “a la taula d’en Bernat, qui no
hi és, no hi és comptat”. És precisament
per aquest motiu que us encoratgem una
vegada més a votar, perquè la nostra veu
sigui escoltada.
Ara que s’acosten totes les activitats
nadalenques, estigueu atents, ja que
aquest any tindrem noves activitats i
algunes es veuran modificades. Esperem
poder-nos-hi trobar i compartir aquests
dies d’amor i esperança, i fer-los extensius
al llarg de l’any.
Us desitgem un bon Nadal i feliç any nou!
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Més de 500.000 euros d’inversions

El parc Maria Fortuny canvia d’aspecte

L’Ajuntament aprova un pressupost de 4,1 milions d’euros per al 2016

S’han renovat els jocs i els gronxadors

L’Ajuntament de Porqueres va aprovar,
en sessió extraordinària, el dia 2 de
desembre, el pressupost per a l’any
2016 per un import de 4.150.000 euros,
575.000 dels quals es destinaran a
inversions. Així doncs, el gruix de les
inversions es destinarà a dos projectes: la
piscina municipal i una nau polivalent per
a diverses activitats.

L’Ajuntament de Porqueres ha decidit millorar el parc
Marià Fortuny, ja que es trobava en mal estat. Així
doncs s’han substituït els jocs i els gronxadors per
uns de nous, amb materials més resistents. A més,
s’ha instal·lat un gronxador de cistella, que agrada més
als petits. El cost total de les obres ha estat de 8.000
euros.

Piscina municipal. Aquesta obra està
pressupostada en uns 400.000 euros. Un
total de 175.000 euros estan inclosos en
el pressupost de 2016 i la resta ja estaven
previstos en el de 2015. L’Ajuntament
rebrà una subvenció de 75.000 euros
de la Diputació. Aquest és l’únic ajut
que obtindrà Porqueres, ja que no hi ha
subvencions per a aquests tipus d’obres.

Carril bici i millores de
parcs i jardins

Nau polivalent. L’altra inversió important
consisteix en l’adquisició d’una nau
situada darrera la biblioteca municipal,
que formarà part del patrimoni de
l’Ajuntament de Porqueres. Amb la
incorporació d’aquest actiu, l’Ajuntament
disposarà d’un nou espai on fer-hi diverses
activitats. Per finançar aquesta compra,
s’han previst uns 46.000 euros en el
pressupost de 2016. Pel que fa a la resta,
el 75% del total, l’Ajuntament disposa
d’uns diners estalviats d’anys anteriors del
patrimoni del sòl.

Odenances fiscals: pocs canvis i més bonificacions
L’Ajuntament de Porqueres va aprovar,
en ple extraordinari el 4 de novembre,
les ordenances fiscals per a l’any 2016.
Els canvis més significatius s’apliquen
en l’impost sobre béns immobles (IBI)
i en l’impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana
(Plusvàlues).
Pel que fa a l’impost sobre béns
immobles, en el cas de béns de
naturalesa urbana, s’ha regulat el tipus

de gravamen que queda al 0,519%, per
adequar-lo al nou valor cadastral que
es rebaixarà un 18% per a l’any 2016.
D’aquesta manera el valor de l’IBI serà
molt similar al de l’any 2015. D’altra
banda, a l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana,
totes les plusvàlues d’habitatges habituals
(primeres residències) que s’originin per
herència, seran bonificades un 95% a
favor dels familiars de primer grau.

Pel que fa a la resta d’inversions, l’any
vinent es vol dur a terme l’execució
de les obres del carril bici del carrer
Estació. A més, a partir de 2016 es
faran un seguit d’actuacions per
millorar parcs i jardins.
Dins les despeses corrents, s’ha
tingut en compte l’increment d’un 1%
d’acord amb la Llei de pressupostos
de l’Estat i s’ha consignat la resta de la
paga extraordinària dels treballadors
de l’any 2012.

Disminueix la partida
de sous de regidors
Les retribucions dels òrgans de
govern han disminuït en 17.900 euros
respecte al pressupost de l’any 2015,
ja que es va passar de 3 dedicacions
exclusives a les 2 existents en aquests
moments.
Un altre novetat és que es durà a
terme un nou projecte socioeducatiu,
que començarà aquest mateix mes
de desembre, que consistirà en donar
suport als alumnes de Porqueres
que més ho necessitin. També es vol
promoure un nou espai per a joves
que es podria ubicar a la biblioteca.
Amb tot això, el rati d’endeutament de
l’Ajuntament de Porqueres quedarà
en un 38,84%.

Aquesta és la primera de tot un seguit de millores als
parcs del municipi que necessiten una renovació. La
regidoria d’Urbanisme s’ha marcat com a objectiu anar
millorant totes aquestes zones en els propers anys.
Una de les actuacions més importants serà eliminar
les sorreres dels parcs, bàsicament per qüestions de
sanitat i perquè se n’acaba fent un mal ús. Des de la
regidora estem oberts a recollir totes aquelles idees o
propostes que ens vulguin fer arribar els ciutadans.

Millora de carrers
L’Ajuntament de Porqueres ha dut a terme una
campanya de millora de carrers. Així doncs, s’ha
reparat la cruïlla entre el carrer Sant Galderic i el
del Pla de l’Estany (darrere d’Espa). Fins fa ben
poc, quan plovia, en aquest punt els veïns patien
inundacions i el carrer quedava impracticable. Per
aquesta raó es va decidir rebaixar la calçada perquè
l’aigua anés directe al rec que passa pel costat.
El pressupost total de l’obra ha estat de 9.000 euros,
que s’han pagat a mitges amb l’Ajuntament de
Banyoles, ja que la cruïlla pertany als dos municipis.
També s’han fet millores en alguns trams del carrer
Colom i del carrer Joventut.

El nou aspecte del parc Marià Fortuny.

Porqueres compta
amb una nova
agenda mensual
L’Ajuntament de Porqueres ha impulsat
la creació d’una nova agenda d’activitats
del municipi. El canvi més important
respecte a l’agenda que hi havia fins ara,
a més del seu disseny, és que serà de
caràcter mensual. Aquesta renovació
és fruit de l’assessorament tècnic
que rep l’Ajuntament en qüestions de
comunicació, així com de la participació
i del parer ciutadà. A partir de gener, la
podreu trobar cada mes a equipaments i
comerços del municipi.

Esperem que faci
servei a tothom!!
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El Centre Cívic fa una arrencada de rècord
L’equipament inicia el curs amb 450 persones inscrites
El Centre Cívic de Porqueres ha iniciat el curs 201516 amb el rècord d’inscripcions més gran de la
seva història; un total de 450 persones participa
setmanalment dels tallers anuals que s’han preparat
per a aquest nou curs.
El setembre es va presentar la programació, amb
una oferta de 40 tallers diferents, 9 dels quals no
s’han pogut realitzar per falta de participants. Tot
i això, s’han hagut d’ampliar alguns grups dels 31
tallers que s’estan duent a terme, com és el cas
d’Speaking English o Guitarra. Actualment tenim
52 classes que les imparteixen un total de 30
professionals diferents.
En la programació d’enguany hem introduït
noves propostes i moltes han aconseguit un bon
nombre d’alumnes per dur-les a terme, com són
escultura, pintura, acroioga, japonès, francès,

Pla de Participació Ciutadana
L’Ajuntament de Porqueres ha impulsat
una nova etapa del del Consell de
Ciutadans, després de començar, a
finals de setembre, la revisió del Pla de
Participació Ciutadana: Per a aquesta
actuació, l’Ajuntament rep assessorament
tècnic del departament de Governació
de la Generalitat, a través de l’empresa
gironina Neòpolis. Les diferents fases
de planificació i revisió tindran el termini
d’execució de setembre a desembre de
2015.

El Consell de Ciutadans ja ha realitzat
dues trobades: una primera presa de
contacte i una jornada de treball per
fer una petita anàlisi del municipi.
Aquestes sessions (la previsió és que
n’hi hagi 4 a l’any, una cada trimestre)
serveixen per treballar temes de
l’actualitat de Porqueres i hi són
presents representants de cada poble.

Més activitats a la Biblioteca!
Propostes en anglès per a la mainada

arts plàstiques per a infants, educació
emocional i escalada.
Malauradament, hi ha tallers que no han
registrat un mínim d’alumnes per poderlos tirar endavant però intentarem, a
través de monogràfics, convèncer futurs
alumnes perquè així es consolidin en la
programació del proper any.

La Biblioteca, en col·laboració amb
Kids&Us de Banyoles, hem iniciat uns
cicles anomenats Story Time patrocinats per
l’escola d’anglès i que oferim a les nostres
instal·lacions, amb inscripció prèvia.

També oferim Story Time per a nens i
nenes de 4 a 10 anys, d’uns 45 minuts
de durada. Aquestes sessions estan
pensades perquè els més petits gaudeixin
de l’activitat sense la companyia dels
adults. S’hi interpreten contes, pensats
i desenvolupats per l’equip pedagògic
de Kids&Us amb l’objectiu d’oferir als
petits espectadors històries divertides i
entenedores.

Nous projectes
Tanmateix, no s’acaba aquí el flux de gent
que passa pel Centre Cívic cada setmana,
ja que enguany hem iniciat un nou projecte
de cor de cant juvenil que agrupa més
d’una vintena de joves sota la direcció de
la Mònica Orpí. També tenim el grup de
teatre amateur que estan preparant una
nova producció per al proper 2016; el grup
d’ecoconsum La cistella que cada setmana
fan el repartiment dels seus productes
ecològics; la gent de Flora Catalana; el
projecte d’escampada de l’associació
en el lleure Escambell i els usuaris del
rocòdrom (Boulder) que hi ha al soterrani
del Cívic i que és obert a tothom que vol
practicar escalada.
Volem doncs donar-vos les gràcies per
convertir el Cívic en un espai tan viu i
dinàmic i continuarem treballant perquè
sigueu molts els que trobeu al Cívic el
vostre espai d’oci, formació i relació.

D’una banda, oferim Story Time for Babies,
narracions d’uns 30 minuts per a nens i
nenes d’1 a 3 anys, amb l’objectiu d’iniciarlos en l’escolta de l’anglès mitjançant
la narració de contes teatralitzats amb
material complementari que ajuda a la
comprensió del públic més petit.

Nou web municipal
A mitjan desembre s’ha posat en
marxa el nou web de l’Ajuntament de
Porqueres. Hi podreu trobar tota la
informació necessària sobre el municipi.
L’Ajuntament s’ha adherit a una
campanya de la Diputació de Girona que

ofereix webs gratuïtes a municipis de
menys de 5.000 habitants. El principal
avantatge és que aquesta renovació no
tindrà cap cost de manteniment. Així
mateix, el web complirà tots els requisits
de transparència.

Sala d’estudi amb wifi
La Biblioteca Carles Fontserè ofereix
una sala d’estudi amb connexió Wi-Fi
des de l’11 fins al 29 de gener (ambdós
inclosos), de dilluns a divendres de 20
a 21 hores, per a tots els estudiants
universitaris i de batxillerat.

Visiteu el nostre web!
Finalment us convidem a visitar la
pàgina web de la Biblioteca [http://
w w w. b i b g i r o n a . c a t / b i b l i o t e c a/
porqueres] i el Facebook on trobareu
l’agenda d’activitats, els horaris,
dossier de premsa de Porqueres...
Bon any nou per tothom i ... bones
lectures!

Porqueres tindrà fibra òptica
Els treballs de cablejat de la fibra òptica
a Porqueres van començar aquest
mes de novembre, segons el Pla de
desplegament aprovat per Telefònica.
La primera fase d’implantació consisteix

en la instal·lació del cablejat de
distribució en bona part del nucli urbà
de Mata, Les Pedreres i Miànigues.
El temps d’execució d’aquests treballs
és aproximadament de 2 mesos i les

obres acabaran a finals de desembre. A
mesura que els trams de distribució es
vagin acabant, ja seran operatius perquè
es pugui sol·licitar el servei de fibra
òptica.
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Càritas activa per segon any
un programa a Porqueres
per ajudar els nens i nenes
amb dificultats per aprendre
A Porqueres s’ha posat en marxa per
segon any consecutiu el SIE (Servei
d’Intervenció Educativa), un programa
impulsat per Càritas que té com a objectiu
acompanyar nens i nenes amb dificultats
en el seu procés escolar i un entorn
familiar i/o social desfavorit. La finalitat és
treballar per a la integració escolar.

intervenen en el procés d’aprenentatge de
l’infant.
Aquest servei s’adreça a alumnes amb
mancances educatives, pocs recursos
econòmics, poc suport familiar i derivats
per l’escola de Porqueres o els instituts de
Banyoles.

Per fer-ho, es duu a terme una atenció
individualitzada amb voluntaris i amb
la implicació de la comunitat educativa.
També s’estableixen contactes amb
les famílies i amb tots els agents que

Renovació de l’enllumenat de Caselles Davall
En total s’han instal·lat 32 punts de llum

L’Ajuntament de Porqueres ha dut a terme una
campanya de renovació de l’enllumenat del veïnat de
Caselles Davall. Les obres han consistit en refer el
cablejat que estava en mal estat i canviar els fanals per
uns de més alts i amb llumeneres de tecnologia LED.
Amb aquestes millores, s’han guanyat en la fiabilitat de
la instal·lació i en qualitat de llum.

Porqueres recull
500 quilos de menjar
per al Gran Recapte
La població de Porqueres és solidària.
Al darrer Gran Recapte es van recollir
al nostre municipi un total de 500
quilos de productes. Els establiments
que hi van participaran van ser Can
Paliro, Ca la Lluisa, Escola l’Entorn,
Escola El Frigolet i Llar d’infants Els
Trapelles.

Dos nous treballadors
a Porqueres

Dinar del soci al Casal d’avis
El Casal de la Gent Gran de Porqueres ha celebrat el dinar del soci, en el qual
s’homenatja les parelles que celebren els 50 anys de casats. El dinar va ser molt
divertit i va demostrar un cop més la bona forma dels nostres avis.

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany
ha contractat 9 persones de la comarca
com a peons multidisciplinaris
per al projecte de Manteniment i
conservació d’espais públics i naturals
del Pla de l’Estany, dins del programa
de Formació i Treball EMO/204/2015.
Dos d’aquests treballadors estan
destinats a Porqueres i realitzaran
tasques de manteniment a vies i parcs
públics i equipaments.
Aquests han estat contractats des del
16/11/2015 al 15/05/2016.

Les obres van acabar el mes de novembre i en total
s’han instal·lat 32 punts de llum. El cost dels treballs
s’ha repartit entre l’Ajuntament de Porqueres, que ha
assumit un 60% del cost, i la junta de conservació de
Casellas Davall, que n’ha assumit el 40% restant. El
cost total ha estat de 44.441,87 euros. L’any vinent està
previst continuar amb la millora de l’enllumenat de la
urbanització.

La minideixalleria de Porqueres
recull càpsules de cafè usades
La minideixalleria de Porqueres recull
també càpsules de cafè. També ho fa la
deixalleria comarcal i la mòbil. L’objectiu
és que aquest residu no acabi a l’apartat
de rebuig.

càpsules de plàstic i d’alumini de cafè.
Fruït d’aquest conveni, l’empresa Nestlé
es compromet a retirar-les i a tractar-les,
sense cap limitació de volum o de marca i
de forma gratuïta.

La recollida ha estat gràcies a un conveni
de col·laboració entre el Consell del
Pla de l’Estany i l’empresa Nestlé per
promoure la recollida i el reciclatge de les

Les càpsules de cafè, que s’han anat
popularitzant en els darrers anys, han
suposat un problema de gestió dins els
actuals sistemes de recollida. En ser un
producte que porta incorporat matèria
orgànica (cafè) i plàstic i alumini, tot junt,
no pot anar al contenidor d’orgànica ni
tampoc al d’envasos. Per tant, en principi,
calia dipositar-lo directament al contenidor
de rebuig però es perdia la possibilitat
de reciclatge dels seus materials amb el
conseqüent impacte ambiental.

Nova empresa de
manteniment de
l’enllumenat públic
A partir de l’1 de gener, l’empresa
Riemar Projectes i Instal·lacions SL
serà l’encarregada del manteniment
de l’enllumenat públic de Porqueres
durant 4 anys. Així doncs, qualsevol
avaria que detecteu, com ara fanals
que no cremen, que estigui trencats...
podeu trucar directament al telèfon
disponible 24 h de l’empresa (606
710 395) o a l’ajuntament. Recordeu
que el telèfon disponible fins ara de
l’empresa SECE només servirà fins al
31 de desembre d’aquest any.

NOU
TELÈFON
AVARIES
ENLLUMENAT
PÚBLIC:

606
710
395
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La Marxa Popular
arriba a la quarta edició

El pavelló
de Porqueres
ja té nova coberta
El pavelló de Porqueres disposa d’una nova coberta que garanteix la estanquitat
de la instal·lació, després de finalitzar les obres que durant dos mesos s’han
compaginat amb l’activitat quotidiana de l’equipament. També s’ha aprofitat
per reparar el paviment de parquet, que s’havia fet malbé els darrers anys.
L’obra de la coberta ha costat uns 74.900 euros, dels quals 17.600 s’han finançat
a través d’un ajut de la Diputació de Girona. La reparació del parquet ha tingut
un cost d’uns 17.700 euros, 11.800 dels quals van entrar en una subvenció de la
Generalitat.
Des de l’Ajuntament volem agrair l’esforç de l’escola l’Entorn, de l’AMIPA i dels
clubs esportius, que s’han emmotllat a les necessitats de l’obra.

La quarta edició de la Marxa Popular de Porqueres
es va tancar amb una participació de 131
caminadors i corredors. Enguany es va optar per
un sol recorregut de 16 km, dissenyat pel Grup
Excursionista Porqueres, que va transcórrer pels
municipis de Porqueres, Camós i Cornellà del Terri.

Porqueres inaugura
l’Open Tàctic amb
una excel·lent participació

L’ACEP destinarà part
dels beneficis del casal
a l’adquisició d’un
inflable infantil
La junta directiva de l’ACEP ha decidit
destinar una part dels beneficis del casal
a l’adquisició d’un inflable infantil. Aquest
material, a part de fer-ne ús els nens i
nenes del casal, servirà per amenitzar les
activitats esportives que s’organitzen al
municipi. L’inflable serà un tobogan amb
zona de recepció d’unes dimensions de 7,2
metres de llarg, 3,8 d’ample i 4,5 d’ample.
Es preveu que es pugui estrenar durant
el parc infantil que organitza el Bàsquet
Porqueres per les festes de Nadal.

Acte de recepció
315 atletes participen
en la 20a Cursa Popular a Xavi Pinsach Cabañas
de Porqueres
Molts afeccionats del món de l’esport
El triatleta del CN Banyoles, Pau Castellvell,
i l’atleta de Llinars, Belen Rubiella, s’han
proclamat guanyadors de la 20a edició de
la Cursa Popular de Porqueres, disputada
dimarts 8 de desembre, amb una
participació de 315 atletes.
Els primers classificats locals van ser
Esteve Campmol i Rosa Matamala.

El CC Pla de l’Estany va organitzar el 12 d’octubre
passat la primera de les 5 proves de l’Open Tàctic
2015, amb l’excel·lent participació de 320 ciclistes.
El format d’aquesta competició va permetre la
participació de ciclistes populars dins el format
Marxa Popular, paral·lelament als federats que
competien a l’Open Tàctic.

El Club Patinatge Artístic Porqueres podrà
utilitzar el pavelló de Camós
La bona entesa entre els Ajuntaments de Porqueres i Camós ha permès que
el Club Patinatge Artístic hagi pogut ampliar els seus horaris d’entrenaments
durant aquesta temporada, gràcies al conveni de col·laboració que han acordat
el dos consistoris. L’entitat també ha obert un grup d’adults que debutarà en el
Patinadal que es disputarà el 20 de desembre.

van estar presents en l’acte de recepció
de Xavi Pinsach Cabañas, organitzat
per l’Ajuntament de Porqueres el dia
23 d’octubre, en reconeixement al títol
de Campió d’Espanya de motociclisme
aconseguit pel pilot de Porqueres aquest
2015.
L’alcalde
de
Porqueres,
Francesc
Castañer, va inaugurar l’acte destacant
la importància del títol aconseguit
i esmentant el fet que, per primera
vegada, un esportista nascut a Porqueres
aconseguia un títol individual del màxim
nivell estatal.
El jove Xavi Pinsach va participar en el
Campionat d’Espanya de Velocitat a la
categoria de Superstock 600, oportunitat
que no va desaprofitar i es va proclamar
campió. L’esportista ha fer una temporada
espectacular en la qual ha pujat al podi en
totes les curses, amb tres victòries, una
segona posició i tres tercers llocs.

Èxit de la 7a Cursa Americana de Motocròs
Un total de 110 pilots van participar a la 7a edició de la Cursa Americana de Porqueres, disputada a la zona esportiva de Miànigues el
dissabte 28 de novembre i organitzada pel Porqueres Motor Club. El club local va posar els mitjans per evitar els problemes de pols
de l’edició del 2014 i l’organització va ser un èxit.
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La 20a Fira d’Hivern
omple la plaça Major
Centenars de persones s’apropen fins a Porqueres
per participar en les diferents activitats
Porqueres va celebrar, del 4 al 8 de
desembre, la 20 edició de la Fira
d’Hivern, que va ser tot un èxit de públic.
Enguany, a part d’estrenar ubicació a la
plaça Major, els assistents van poder
gaudir d’unes quantes novetats, com la
primera Fira d’entitats i de productes
locals, que va aplegar diumenge 6
unes 25 parades. Cal destacar també el
nombrós públic que va participar a la
visita guiada al baixador de Mata del Tren
Pinxo, a càrrec del grup gastronòmic, i al
taller d’educació canina.

Aquest cap de setmana llarg, Porqueres
també ha estat l’escenari d’activitats
tan consolidades com la fira del petit
mercader, dedicada a la venda de
joguines de segona mà amb un recollida
solidària per a Càrites, el concurs
d’elaboració d’allioli, la Marxa Popular
de 7,2 km, el concurs de dibuix sobre
asfalt, la marató de ciclisme indoor, la
quarta trobada castellera, el campionat
de petanca… Una de les propostes
que no va tenir massa acollida va ser el
Playback infantil; de cares a l’any vinent,
es canviarà el plantejament de l’activitat
per veure si aconsegueix atraure més
mainada. Us esperem l’any vinent!

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

