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Porqueres
de tots!
Benvolguts veïns i veïnes,
Amb aquest títol he volgut començar
aquest editorial per fer-nos una petita
reflexió. Moltes de les últimes actuacions
que hem desenvolupat des de l’Ajuntament
han sorgit de demandes veïnals. Algunes
són millores estructurals però d’altres són
demandes senzillament per solucionar
problemes de civisme.
El canvi de les direccions dels carrers
adjacents a la plaça del Gra, la instal·lació
de ressalts al lateral del carrer Sant Andreu
o multar els vehicles mal aparcats són
exemples d’actuacions que amb una
bona dosi de civisme no farien falta. En
el primer cas, s’han canviat les direccions
per suprimir “la drecera” que feien algunes
persones per evitar els semàfors i, a més,
a una velocitat alta. La segona ha estat per
reduir la velocitat dels vehicles i garantir el
pas en un carrer de vianants.
Respectar la velocitat mentre circulem
per davant les cases dels nostres veïns o
aparcar correctament per no obstaculitzar
el pas de vianants i altres vehicles són
petites actuacions que faran una mica
millor la nostra qualitat de vida. De fet,
aquests actes d’incivisme els patim molt
més quan passen davant de casa nostra
o bé a les zones que freqüentem. No cal
parlar dels carrers de l’escola a les hores
de sortida o entrada de la mainada: moltes
vegades podríem aparcar a 3 minuts de
l’escola i, en canvi, alguns prefereixen

aparcar a la vorera. Com molt bé sabeu, a
Porqueres no disposem de policia local i
de moment no ho tenim a l’agenda. Multar
els nostres veïns no és un objectiu que ens
haguem marcat, però de tots depèn que
no sigui una necessitat al municipi perquè
es respectin les zones comunes. Una
bona manera d’aconseguir-ho és aplicar la
cita de John Stuart Mill: “la llibertat d’un
mateix acaba on comença la de l’altre”. Si
apliquem aquesta màxima tots plegats, la
nostra conducta no causarà molèsties als
veïns i tindrem una convivència millor.
D’altra banda, aquest títol també té una
connotació positiva i és que molts dels
serveis, equipaments i activitats que
tenim a Porqueres són gràcies a l’ajut i
col·laboració de tots. És precisament per
aquest motiu que ara que ja hem aprovat
els pressupostos municipals i que ja
sabem el resultat de la liquidació, que
ha estat positiva, trobem oportú fer una
xerrada informativa el 30 d’abril a les 19 h al
Centre Cívic de Porqueres, per explicar les
actuacions que tirarem endavant aquest
any. També servirà per a què puguem
intercanviar opinions sobre el nostre
municipi.
Esperem que amb la col·laboració de tots
continuem millorant Porqueres en tots els
aspectes.
Gràcies per endavant i ens veiem el 30
d’abril!
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Parcs més nets a Porqueres

Les tanques serveixen de barrera i de banc.

Després de treure totes les sorreres dels
parcs infantils i d’esbarjo per una qüestió
de salubritat, l’Ajuntament de Porqueres
hi ha eliminat o substituït algunes
tanques, per donar una sensació d’espais
mes oberts. Des de l’Àrea de Serveis
s’ha optat per una mena de tanca que
cobreixen dues necessitats: d’una banda

fa de barrera i de l’altra, també fa de banc.
A més, l’Ajuntament ha incorporat jocs
infantils (en els casos que ha fet falta) i
s’han restaurant els bancs que estaven
malmesos i deteriorats. De moment , les
actuacions han començat en els parcs 11
de Setembre, Manel Saderras i Rosa dels
Vents.

Millores a
l’enllumenat públic
L’Ajuntament de Porqueres segueix
duent a terme la campanya de
modernització
de
l’enllumenat
públic, per tal de contribuir a l’estalvi
energètic. Així, aquests darrers dies,
s’han canviat els focus de la rotonda
de l’entrada sud de Porqueres i els del
Baixador de Mata. A més, s’ha instal·lat
un nou focus a la zona d’aportació
de residus del carrer Estació. Entre
les actuacions que s’han realitzat cal
assenyalar la substitució d’un punt
de llum i la de dos fanals al carrer
Eugeni d’Ors. També s’ha instal·lat un
focus al parc infantil del carrer Pla de
l’Estany, cedit per l’empresa IGNIA.
Tots els nous punts de llum són amb
tecnologia LED, molt més eficient i
que contribueixen a l’estalvi energètic,
ja que gasten menys.

Finalitzen les obres del nou edifici
de serveis de la Zona Esportiva
Promovent el
compostatge casolà

El nou edifici de serveis.

La zona esportiva de Miànigues, les obres
de la qual l’Ajuntament està executant
per fases, ja ha estrenat una peça clau
del complex: l’edifici polivalent destinat a
donar servei a les diferents instal·lacions i
als esdeveniments que es duguin a terme.
Es tracta d’un edifici d’un sol nivell, de
planta rectangular, orientat de forma
perpendicular al camp de futbol. Consta
d’una sala polivalent, lavabos i vestidors.

L’edifici es troba al costat de la que serà
la nova piscina municipal i que s’estrenarà
el 2017.
El nou equipament ja ha donat cobertura
a dues activitats esportives disputades
el mes de febrer, el ”Run 4 càncer” i el
Duatló de Muntanya. L’obra ha tingut un
cost de 150.000 euros i ha comptat amb
una subvenció de la Diputació de Girona
de 60.000 euros.

Porqueres destina uns 33.000 euros
a la pavimentació de voreres

Canvi de sentit en alguns carrers
A causa dels problemes de circulació que s’han detectat a la zona de la plaça del Gra,
l’Ajuntament ha decidit, conjuntament amb els veïns, fer alguns canvis de direcció.
Així, s’ha efectuat un canvi de sentit en un tram del carrer Pau Casals i s’ha convertit
l’altre tram del mateix carrer en una via de direcció única.

L’Ajuntament de Porqueres ha adjudicat les obres de pavimentació de les voreres a la
rotonda d’accés al sector industrial del Terri. D’aquesta manera, aquesta zona quedarà
molt més ben organitzada. Els treballs tenen un cost d’uns 33.000 euros. L’objecte de
l’actuació és la pavimentació de la vorera sud del carrer Sant Andreu, en el tram de la
rotonda. Es vol donar continuïtat a la vorera des del carrer Límits fins a l’extrem sudest del municipi. L’objectiu de tot plegat és la millora de la mobilitat dels vianants en
aquest sector. A més, s’ha previst la construcció d’un pas per a aquells que van a peu
a l’alçada de la intersecció amb el carrer Xaloc. El pressupost d’execució per contracte
és de 39.029,63euros(IVA inclòs) i el preu d’adjudicació de 33.275,00 euros.

Gràcies a aquesta millora hem aconseguit una circulació més ordenada i tranquil·la.
De la mateixa manera, i conjuntament amb els veïns, s’ha pintat el carrer Eugeni
d’Ors, s’hi han instal·lat fanals i s’ha convertit en una via d’una única direcció. Podeu
consultar un plànol amb els canvis de direcció al web www.porqueres.cat.
Nous focus a Porqueres.

L’Ajuntament de Porqueres seguirà
promovent el compostatge casolà. Per
això ha obert una nova convocatòria
d’ajuts per a les persones que realitzin
aquesta acció a casa seva. La subvenció
es concretarà en una aportació
econòmica de fins a 30 euros, adreçada
tant a propietaris com a llogaters
d’habitatges que paguin la taxa de
recollida domiciliària d’escombraries.
Es podran acollir a aquesta línia
d’ajuts aquelles persones que estiguin
al corrent de les seves obligacions
fiscals i que s’autogestionin la brossa
orgànica. Amb aquesta mesura, i
des de fa uns anys, l’Ajuntament de
Porqueres promou el compostatge
casolà.
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Vine a la revetlla
de Sant Jordi a Porqueres
El dia 22 d’abril se celebren diversos actes dedicats al llibre
i a la lectura. Hi sou tots convidats!
Vine a la revetlla de Sant Jordi
a la Biblioteca!
Berenar saludable
a partir de 2/4 de 5 de la tarda

Marató d’Scrabble
a 2/4 de 7 de la tarda
amb la col·laboració del Consorci per la
la Normalització Lingüística del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany

Hora del conte
a 2/4 de 6 de la tarda
Cavallers armats, rovellats i senyores
de Pam i Pipa
a càrrec de Dolors Arqué

Hora del conte per a adults
a 2/4 de 9 del vespre
a càrrec d’Ingrid Calpe, Salvador Duran
i Miquel Torrent.

Coral de les Estunes del Cívic
a 2/4 de 7 de la tarda
Ens amenitzaran la tarda
amb 4 cançons.

Durant tota la tarda hi haurà diverses entitats
culturals i esportives del municipi. Llibres,
tallers, inflables, jocs.... Veniu a gaudir de la
revetlla de Sant Jordi a Porqueres!!

Rere el teló... del Cívic
Encara no coneixes la nova programació d’espectacles que es programen al
Centre Cívic dins el cicle “Rere el teló”? Hi trobaràs música, teatre i dansa en
un espai escènic ben insòlit i que estem segurs que t’agradarà!
El Centre Cívic de Porqueres engega
aquest 2016 amb una nova proposta
cultural, Rere el teló. Es tracta d’un cicle
de 8 espectacles, que es va iniciar el 22
de gener i que s’allargarà fins el 29 d’abril.
La programació la formen espectacles
escollits amb cura perquè siguin
representats en un espai molt peculiar,
rere el teló de l’escenari del Centre Cívic. A
diferència de la resta d’espais culturals, és
1.

quan es tanca el teló que passen coses...
entres en una nova dimensió en què
públic i artistes comparteixen el mateix
espai, sense distàncies, de tu a tu.
Aquesta experiència ha funcionat en
concerts que hem programat el curs
passat. Però ara ho hem volgut ampliar
a altres disciplines i fer una programació
d’arts escèniques adaptades aquest espai.

La Biblioteca de Porqueres commemora el
cent anys del neixament de l’artista Carles
Fonserè i els tres anys de la seva posada en
funcionament. I ho fa recordant la figura
del cartellista i amb la convocatòria d’un
concurs de disseny d’un punt de llibre.
Carles Fontserè és l’últim gran referent del
cartellisme de la Guerra Civil, (Barcelona,
9 de març de 1916 – Porqueres, 4 de
gener 2007). Va ser escenògraf, fotògraf,
dibuixant de còmics i pintor i als 15 anys
ja es dedicava professionalment a l’art.
Als 20 va pintar el famós cartell Llibertat!.

També va ser soldat en les Brigades
Internacionals i, després de la derrota
republicana va passar per camps de
concentració francesos.
La seva carrera artística el va portar
a l’exili, va viure a París, Mèxic i Nova
York. A França va crear dibuix i pintures
i també escenografies teatrals. En l’etapa
a Nova York, entre el 1949 i 1973, va crear
còmics, pintures, dissenys de cartells i
es va encarregar de la direcció artística
d’una revista. En aquesta etapa també va
treballar com a taxista. Es va casar, a Nova

York, amb Terry Broch, qui esdevingué
el seu puntal en la seva vida personal i
artística.
A partir de l’any 1973 Fontserè retorna a
Catalunya per instal·lar-se definitivament
a la masia de Can Tista, a Porqueres, on
l’artista va crear el seu estudi i on va poder
elaborar els tres volums de memòries en
les quals descriu, amb una brillant prosa,
les aventures i desventures de la seva vida.
Carles Fontserè va estar compromès fins
al final amb la memòria de l’antifeixisme
català.

Els vuit espectacles funcionen
amb taquilla inversa, és a dir, al
final de la funció el públic paga
allò que li ve de gust. L’aforament
de l’espai és molt reduït, (màxim
unes 40 persones) i és per això
que aquells que vulguin poden
reservar la seva entrada a info@
centrecivicporqueres.cat, per no
quedar-se sense lloc.

2.

Propers espectacles...
11 d’abril. 21 h / La crida. Teatre
15 d’abril. 21 h / Jacobo Serra. Música
29 d’abril. 21 h / H-Ö-H. Improvisació

Commemoració de centenari de Carles Fontserè
Se celebren 100 anys del seu neixament i 3 anys del funcionament de la biblioteca

Taquilla inversa:
paga el que vols

1. El concert de Maria Arnal i Marcel Bagés.
Foto: Irene Serrat.

2. Big Bouncer, entre la dansa i el teatre.

Música: grans concerts

Arts escèniques: èxit i dobles funcions

El cicle el va inaugurar la música de Maria
Arnal i Marcel Bagés, que porten la cançó
popular a una altra dimensió i que van
presentar el seu nou EP. També hem comptat
amb Woodpigeon, un músic canadenc
que va venir a presentar-nos el seu sisè
disc, Trouble, ple de sons acústics. L’última
referència musical és la del madrileny
Jacobo Serra que recentment ha publicat
Icebergs i que no para de rebre elogis de la
crítica. El 15 d’abril serà quan podrem gaudir
de la seves fantàstiques cançons i melodies
impecables, no us el perdeu.

En l’àmbit teatral presentem dues
propostes de Km O, ja que es tracta de
DNI, text de la banyolina Clàudia Cedó
amb el qual va guanyar el V Torneig de
Dramatúrgia del Temporada Alta i que
interpretarà, per primer cop, juntament
amb Genís Casals. L’èxit d’aquesta
proposta ha fet que haguéssim de
programar dues sessions amb les
localitats exhaurides. L’altra proposta serà
La Crida de Ferran Joanmiquel, interpretat
pel gironí Jordi Subirà i que segur no
deixarà ningú indiferent.

A mig camí entre la dansa i el teatre
trobem el col·lectiu Big Bouncer (Cecilia
Colacrai, Mireia de Querol i Anna Rubirola)
que ens van presentar el seu exitós treball
Big Bounce, una peça escènica centrada
en el moviment i la paraula que va
encantar tothom. Per finalitzar, el dia 29
d’abril, coincidint amb el dia de la dansa,
gaudirem de l’espectacle H-Ö-H en què
Núria Valentí al piano, Domènech Surroca
al violoncel i Ariadna Sarrats ballant faran
un recorregut musical i visual pels diferent
estats que pot presentar l’aigua.
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El CC Pla de l’Estany guanya
la 5a edició del Duatló de Muntanya
Tot i les adverses condicions meteorològiques, la cinquena edició del Duatló de Porqueres
es va tancar amb una participació de 141 persones. La parella integrada per Pere Sánchez i
Ricard Noguer (CC Pla de l’Estany “A”) va guanyar amb comoditat la general de la prova,
per davant de Ruben Vicente i Jordi Costa. El primer individual masculí va ser Fèlix Castillo
i la primera fèmina Ester Sese. La prova estava organitzada per l’Ajuntament de Porqueres
i Tribiketrainer.

218 persones
desafien
a la pluja i
participen a la
“Run 4 Càncer”
La segona edició de la cursa “Run 4 Càncer”, organitzada per la Lliga Catalana d’ajuda al malalt del Càncer i l’Ajuntament de Porqueres,
va tornar a superar els 200 inscrits, tot i la pluja. Com a novetat, l’edició d’enguany va tenir com a punt d’inici i final la Zona Esportiva
de Miànigues, amb 2 recorreguts de 5 i 10 km de muntanya per escollir.
Al final, sorteig de regals i una botifarrada per a tots els participants. Entre els corredors més il·lustres cal destacar la presència de
l’exciclista professional escocès David Millar, guanyador de 10 etapes de grans voltes, entre Giro, Tour i Vuelta.

El Club Petanca
Porqueres organitza
amb èxit el campionat
provincial

Passeig triomfal del Barça
de bàsquet a la sortida
organitzada al palau
Un grup de 53 persones de Porqueres van anar fins al Palau Blaugrana
per veure el partit de la lliga Endesa entre el FCB i el Baloncesto
Sevilla. El Barça va guanyar el Sevilla 108 a 54. Abans del partit els
joves de Porqueres van poder fer-se una foto amb el primer equip.

Els diumenges 21 i 28 de febrer el municipi
de Porqueres va acollir el Campionat
provincial de Petanca, en la modalitat
de tripletes, a les pistes municipals. La
jornada del dia 21 va començar amb un
total de 132 jugadors, repartits en 44
tripletes. A la segona jornada només
participaven els equips classificats per a
la fase final, un total de 16 tripletes, de
les quals en va resultar guanyadora la del
C.P. Salt en categoria masculina, i el C.P.
Vinyonet, en categoria fèmines.

Bona participació a la doble jornada
d’esport escolar de Porqueres

El Bàsquet Porqueres duu a terme
una trobada d’escoletes al pavelló

Més de 150 esportistes van participar en el campionat comarcal
de BTT—que es disputava per primer cop— i en la sisena i
última jornada del circuit comarcal de cros que es van celebrar
a finals de gener a Miànigues. En aquesta darrera prova hi
participaven per primer cop alumnes d’ESO. Les dues activitats
estaven organitzades pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany,
amb el suport de l’Ajuntament de Porqueres, el Club Atletisme
Porqueres i el Club Ciclista Pla de l’Estany.

El Bàsquet Porqueres va organitzar, el darrer diumenge de febrer,
una trobada d’escoletes al pavelló, amb la presència del CB
Banyoles, CB Sant Gregori, CB Campdevànol i Bàsquet Porqueres.
Hi van participar uns 60 jugadors que van gaudir d’una jornada
lúdic-esportiva amb partits de bàsquet i un inflable, mentre
que l’Ajuntament va oferir un esmorzar saludable. Excepte el
Campdevànol, els altres tres clubs van presentar-se a la trobada
també amb un premini mixt.
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Porqueres celebra
el Dia de la Dona
L’exposició “Dones lectores”, el tradicional sopar d’intercanvi de
plats i una tertúlia conformen els actes d’aquesta jornada
L’exposició “Dones Lectores” és la
primera sèrie de quatre col·leccions de
fotografies realitzades per Irene Serrat.
Aquesta és l’homenatge que ha volgut fer
Porqueres a totes les dones del municipi.
Així, l’exposició, que es va inaugurar el 8
de març (Dia de la Dona Treballadora),
consisteix en fotografies de dones a
la Biblioteca. La podeu veure fins al 31
de març. Per celebrar aquesta jornada
commemorativa també es va dur a terme,

el 4 de març, una tertúlia oberta sota el
títol “Dones Km O”, amb ciutadanes
de diferents orígens sobre l’experiència
d’establir-se en un país. Per cloure els
actes de celebració, el mateix dia 8 es
va celebrar la 15a edició de la festa de
la Dona, que cada any consisteix en un
intercanvi de plats. Durant la vetllada hi
va haver actuacions dels tallers del Cívic i
l’espectacle Sí dona, sí, de Tere Solà i Belin
Boix.

El SIE de Porqueres
necessita voluntaris

La importància de les relacions
entre generacions

El Servei d’Intervenció Educativa (SIE)
La Pedrera necessita voluntaris. Aquest
servei acompanya els nens i les nenes que
tenen dificultats en el seu procés escolar
i pateixen un entorn social i familiar
desfavorit.

A Porqueres es duen a terme diferents
projectes per promoure les relacions entre
generacions:
· A Porqueres, Grans Protagonistes, per
donar a conèixer les persones majors de
80 anys
· Fem Hort a l’escola l’Entorn, un espai
d’aprenentatge
· Trobades intergeneracionals al Centre
de serveis
· Xocolatades i castanyades del Casal de
la Gent Gran
· El Punt Lecxit, un programa per ajudar a
llegir als més menuts.

Si tens 90 minuts a la setmana i ganes
d’involucrar-te en el projecte, només cal
que concertis una entrevista. Truca al
972 58 30 55 o envia un correu electrònic
a
banyoles@caritasgirona.cat.
Et
necessitem!

Tots aquests punts de trobada aporten
grans beneficis per a la gent gran (augment
de vitalitat, millor humor, enfortiment de
l’autoestima, noves oportunitats, més
integració, foment del respecte, etc.) i per
als infants, joves i adults (enfortiment del
compromís social, aprenentatge sobre la
vida dels altres, reforçament de les arrels,
etc.).
Aquests projectes es duen a terme gràcies
a la implicació dels diferents agents del
municipi.

CiU DE PORQUERES, AL COSTAT
DELS CIUTADANS I CIUTADANES

participació ciutadana i
transPArència

Molt aviat haurem fet la roda d’un any als nous governs locals. A
Porqueres, els regidors Convergents, des de l’oposició, no hem
deixat de treballar molt activament amb un únic propòsit, l’interès
públic i general de tots els veïns i veïnes del municipi.

Un cop més des del grup municipal d’IdP ens dirigim a vosaltres
a través d’aquest espai, dintre del nostre butlletí municipal, per
informar-vos de les novetats més rellevants que volem realitzar.

Hem aconseguit un dels objectius principals del nostre projecte
electoral, la reducció de la pressió fiscal que hi havia sobre
cadascun de nosaltres. Una pressió fiscal que era a causa de la
revisió cadastral que va fer el grup d’Independents de Porqueres
l’any 2006, que va fer que tinguéssim uns habitatges sobrevalorats,
molt per sobre dels preus de mercat. I que això ens afectés a tota
una sèrie d’impostos, des de l’impost sobre la renda de la persones
físiques, l’impost sobre successions, l’impost sobre donacions,
l’impost de transmissions patrimonials, la plusvàlua, etc. I fins i
tot a l’hora de demanar una beca ens podíem veure perjudicats.
Aquest problema ja està resolt, i ha estat gràcies a la moció
presentada pel grup municipal de Convergents de Porqueres. A
finals de l’any passat vam presentar una segona moció per donar
resposta a la petició dels veïns de Miànigues que demanaven que
els concerts i les atraccions de la Festa Major del municipi es
traslladessin a una zona no residencial. El meu equip i jo vam
fer un treball exhaustiu, tant en l’àmbit tècnic com en el polític.
Ens vàrem reunir amb l’Associació de Firaires de les Comarques
Gironines, amb enginyers, arquitectes, tècnics d’emergències,
etc., i fruit d’aquest treball, vam presentar una proposta al
govern d’independents. Una proposta que, al nostre parer, no
podien rebutjar. Però ho varen fer. Pensem que sobre aquest tema
encara hi ha molt a fer, perquè la Festa Major tornarà a arribar, i
els problemes continuaran, i caldrà donar una resposta als veïns
afectats.
Des del Grup Municipal de Convergents a Porqueres, i en aquest
cas des de l’oposició, continuarem treballant amb moltes ganes i
molta il·lusió per millorar, entre tots, el nostre municipi. Recordeu
que continuem estant a la vostra disposició al correu electrònic
info@ciuporqueres.cat o bé a través del web www.ciuporqueres.
cat, per rebre propostes, queixes o aportacions.
Susanna Bazán i López
Portaveu dels Convergents de Porqueres

La participació ciutadana i la transparència de l’administració
són dues de les prioritats que ens hem marcat, des de bon
principi, com a objectius d’aquesta legislatura. Volem que tots
els ciutadans de Porqueres puguin exercir el seu dret a rebre tota
la informació, d’una manera clara i ràpida, a més de saber com
s’administren els recursos públics i com es treballa el dia a dia al
nostre consistori.
Des del grup municipal d’IdP ens hem compromès a fer
l’Ajuntament més eficient i accessible. Un consistori més proper,
més participatiu, que detalli la gestió municipal als ciutadans, els
recursos utilitzats i els resultats obtinguts. Per tant, creiem que és
el nostre deure informar i fer partícips de les decisions als nostres
veïns, ja que volem tenir la vostra confiança i creiem en el sistema
democràtic i en la participació activa dels habitants com una
eina imprescindible per al bon funcionament i l’enriquiment dels
valors del nostre poble.
En aquest sentit, des del grup municipal d’Independents de
Porqueres volem posar a l’abast de tothom tota la informació
d’interès. Per això hem decidit organitzar un seguit de
conferències: volem parlar de la transparència, explicar-vos
els projectes que volem dur a terme, les dades de la liquidació,
la problemàtica de la gestió dels residus i altres que s’han de
desenvolupar. A més, a través del web municipal, també podeu
disposar de les dades i novetats més importants, així com una
bústia de participació a través de la qual podeu fer-nos arribar tots
els vostres suggeriments i/o inquietuds.
Esperem que ens ajudeu a aconseguir aquests objectius amb la
vostra participació i us animem a què assistiu a les conferències
o els actes públics que s’organitzin i que us interessin. Podreu
trobar i consultar totes les activitats que es realitzin a l’agenda
municipal.
Independents de Porqueres

12 FESTES / CULTURA / BOSC DE CAN GINEBREDA

Telèfons
d’interès

Ball de Carnaval
Unes 80 persones van participar en el ball de disfresses que es va celebrar al Centre
Cívic per Carnestoltes. La festa es va acabar convertint en una gran guerra de confeti
entre tots els participants i ningú no se’n va salvar. Durant la festa es van donar els
premis a la millor disfressa d’adults i a la millor infantil.

Més visites al web del Bosc
El web del Bosc de Can Ginebreda va rebre un total d‘11.000 visites només el 2015.
La majoria de visites provenen de les comarques de Barcelona, seguides per les de
Girona. Pel que fa l’àmbit mundial, han visitat el web del Bosc persones de països
com ara Brasil, Estats Units, França, Rússia, Alemanya i Itàlia.

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

Festa del Vímet al Bosc de Can Ginebreda

Festa del
vímet al Bosc
El Bosc de Can Ginebreda va celebrar
la festa del Vímet amb la construcció
d’una gran bola gegant que, un cop
construïda, es va instal·lar al teulat
del restaurant com a símbol de
l’exposició permanent. La mostra
encara es pot visitar.

Nova agenda
de Porqueres

Encara no has vist la nova
agenda? La trobaràs a molts
establiments de la població, al
Cívic, als equipaments esportius....
Penja-la en un lloc visible a casa
teva i estigues al cas de totes les
activitats que s’organitzen.

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

