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Aquest any sí!

Tal i com us avançava en l’anterior editorial
del BIM ens trobem ja a mig mandat i és
que el temps passa volant. Sempre que
arriben dates assenyalades és una bona
excusa per fer balanç de la gestió.
A Porqueres aquest estiu estem de
celebració, ja que hem estat capaços
d’acabar, aquest any sí, la piscina municipal.
En primer lloc voldria demanar disculpes,
ja que en el programa electoral de fa 2 anys
la il·lusió ens va fer ser agosarats i anunciar
que el 2016 inauguraríem la piscina. La
veritat és que ens ha estat impossible
fer-ho abans, però crec que el resultat
ha valgut molt la pena. Hem arribat a la
inauguració amb 1.045 abonats, 806 dels
quals són de Porqueres. Per tant, ara ja
podrem dir: aquest estiu... tots a la piscina!
D’altra banda, l’activitat de l’ajuntament
o, més ben dit, de Porqueres és molt
alta. Havent acabat un dels projectes
importants d’aquest mandat, podem dir
que estem a punt de lligar-ne un altre. Com
haureu pogut observar, ja hem començat
el mur d’escullera al final de l’Isaac Albèniz
ja que abans d’acabar l’estiu hem de signar
amb la Diputació de Girona un conveni
per tirar endavant la prolongació d’aquest
carrer. D’aquesta manera, connectarem
tota la zona de la Plaça dels Poetes amb
la Plaça Major i, conseqüentment, amb la
zona esportiva. Aquest eix de comunicació
serà molt important per als moviments
interns del poble. Les previsions són que

entre gener i març es comencin aquests
treballs. Una bona part del carril bici (un
63%) ve finançada per la Diputació i la
resta ho podrem pagar a 3 anys; per dir-ho
d’una altra manera, la Diputació ens fa de
banc i no caldrà que ens endeutem.
Pel que fa a projectes més grans, estem
acabant de tancar l’ampliació del Centre
de Serveis per a la gent gran i la pista
coberta de l’escola l’Entorn; ja hem acabat
de recopilar les demandes dels diferents
departaments i properament començarem
a tramitar els projectes. En el cas del
Centre de Serveis, hem aconseguit una
subvenció per a l’ampliació i pel que fa a la
pista coberta, estem en fase d’anar a trucar
portes.
Com veieu, anem treballant les grans
obres, i ara també volem carregar els
esforços en les petites coses que moltes
vegades són tant o més importants que
les grans. En aquest sentit, hem arranjat
vàries places com són la del Diamant, el
parc Manel Saderra i properament també
intervindrem en places com la Catalunya o
l’11 de setembre. També estem treballant
per tal d’acabar l’enllumenat de Casellas
Davall i a Puig Surís hem arribat al final de la
reparcel·lació i properament els propietaris
rebran la nota simple del registre de
la propietat sobre les seves finques. I
no menys important, aquest setembre
tindrem nova campana a Miànigues!

No em voldria acomiadar sense parlar de la
gesta que ens ve a tots com a poble. I és que
sembla que aquesta vegada també! Tot fa
dir que l’1 d’octubre a Catalunya celebrarem
el referèndum per la independència.
Sembla que els ajuntaments i els alcaldes
hi tindrem un paper clau, ja que pot ser
que haguem de ser els organitzadors. No
cal dir que a Porqueres treballarem per tal
que aquest referèndum sigui una realitat i
que tots puguem anar a votar.
Aquesta any sí! Ens veiem a les urnes!
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Espai de pícnic i barbacoes a Can Ginebreda
La zona disposarà d’aparcament, ombra i un bar-restaurant
A finals de mes de juny ja es podrà utilitzar la nova zona de pícnic que
s’ha creat al Bosc de Can Ginebreda. L’espai compta amb una zona amb
4 barbacoes en un mateix mòdul, un aparcament espaiós, terreny amb
ombres, i un bar-restaurant amb serveis.
Aquesta zona de barbacoes és una de les promeses electorals incloses
en el programa d’IdP. Aquest espai es vol convertir en un lloc de gaudi
amb la família i amics en un espai natural, únic i idíl·lic sobretot durant
l’estiu i en èpoques de bon temps que no es permet fer foc a l’aire lliure.

Exposició de
Manu Vb Tintoré

III Concurs
de Fotografia

Can Ginebreda ha acollit darrerament
l’exposició de Manu Vb Tintoré, un
recull d’obres d’una força brutal.
L’artista ha guanyat el premi BBVA de
pintura Ricard Camí, de gran prestigi.
Manu Vb Tintoré reflexiona sobre la
relació que estableix l’home amb la
natura i viceversa.

Un any més, el mes de maig passat
es va fer lliurament dels premis de
la tercera edició del Concurs de
Fotografia “Fes un clic al bosc”. En
total es van presentar 113 fotografies
a través d’Instagram i el jurat en va
seleccionar 34 per ser exposades.
Els guanyadors van ser Pau Comalat,
Montse Alonso i David Roura.

Nova escultura al Bosc
El Bosc de Can Ginebreda ha estrenat
una nova escultura de gran format:
Sabata de taló: nínxol d’amants.
Aquesta és una peça creada
per Xicu Cabanyes, feta
de formigó i que té dos
metres d’alçada. Es
troba a la zona de les
Creus i s’ha adaptat
una petita plaça per
poder-la instal·lar.

La zona de barbacoes ja és una realitat.

El lloc de l’assemblea
La nova col·lecció de cadires del Bosc ja
es pot visitar. Estan instal·lades formant
el conjunt “El lloc de l’assemblea”. Són
d’una gran força I estan totes creades amb
materials reciclats.

Una nova zona d’esbarjo a Porqueres
L’espai comptarà amb un circuit per a bicis i patins
Porqueres tindrà una nova zona d’esbarjo:
la plaça del Diamant. Aquest espai serà
una mica diferents als que ja tenim al
municipi perquè incorpora un circuit per
a bicicletes i patins, on els més petitets
podran practicar. A més, estarà equipat
amb mobiliari urbà infantil i una zona
d’ombra amb bancs. Serà, doncs, un espai
més interactiu.
A més, es mantindrà el bosquet de
freixes situat a l’extrem per conservar una
part de connexió entre la zona urbana i
l’entorn natural més proper. És important
saber que no estarà permesa l’entrada de
vehicles de motor.

Millores al parc Saderra
Seguint amb la millora dels parcs i jardins,
s’ha reformat una part del parc Saderra,
i s’ha substituït la zona de graves per
gespa. Abans, aquesta era una zona que
s’utilitzava poc i a més, patia diverses
problemàtiques per culpa de la gran
quantitat de plataners que hi havia.
Amb la substitució per gespa, s’evita
l’aplicació d’herbicides i s’ha creat un zona
enjardinada, amb un camí per a vianants
i bancs amb ombra. A més, està prevista
de cares a l’hivern (per garantir la seva
supervivència) una plantada de vimeteres
(salzes) a tocar de la riera.

Recuperació del camí
del Ginestar

Una Aula de Cuina als
locals parroquials

Les obres de recuperació del camí del
Ginestar —que va de la carretera de
Sant Miquel a Can Soler de Merlant—
ja s’han acabat. Els treballs han tingut
un cost de 34.300 euros. Aquesta
via ha estat escollida com a camí
estratègic i prioritari, d’importància
per prevenció d’incendis, atès que
és l’únic que travessa de sud a nord
tota la massa forestal de l’oest del
municipi. Aquesta actuació ha estat
subvencionada per l’Agència de
Residus de Catalunya, atès que el
camí s’ha arranjat amb àrid reciclat.

L’Ajuntament de Porqueres ha signat
un conveni amb el Bisbat de Girona
per tal que es puguin ampliar els
usos dels locals parroquials i crear
d’aquesta manera una Aula de Cuina.
Aquest espai es destinaria a fer cursos
gastronòmics de tota mena. Fa
mesos que l’Ajuntament treballa en
aquest projecte i finalment es podrà
dur a terme.
L’Aula de Cuina podria entrar en
funcionament a finals d’aquest any.
Fins ara, els cursos de cuina que hi
havia es feien a l’Escola L’Entorn.
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Gaudeix de la biblioteca a l’estiu

Ampliació del Centre de Serveis
per a la Gent Gran

L’equipmanet estrena els nous serveis de Bibliopiscina i Bibliojocs
Aquest estiu, des de la Biblioteca us oferim
dues novetats: el servei de bibliojocs i el
de bibliopiscina.
BIBLIOJOCS és un espai de jocs per
jugar en família. Tots aquells que vulguin
podran jugar a diferents jocs de taula
moderns per a totes les edats a partir de
3 anys i acompanyats d’un adult. Es farà a
la biblioteca els dimecres 12 i 26 de juliol
de 5 a 7 de la tarda, amb la col·laboració
de Via Lúdica

BIBLIOPISCINA és un servei que s’ofereix
a tots els usuaris de la piscina. Els
usuaris poden consultar diaris, revistes,
còmics, llibres infantils i novel·les. Per
utilitzar aquest servei cal tenir el carnet
de biblioteques, el DNI, el carnet de la
piscina o el passaport. La consulta de
publicacions només serà possible dins
del recinte i durant l’horari del servei. Els
documents es podran reservar d’un dia
per a l’altra per continuar llegint.

CC0 Public Domain

Ja s’han enderrocat les antigues casetes del camp de futbol
La primera fase per a l’ampliació del
Centre de Serveis per a la Gent Gran de
Porqueres ja està en marxa i va començar
el mes d’abril passat amb l’enderroc de
les antigues casetes del camp de futbol.
Aquestes edificacions no es podien
aprofitar per a l’ampliació de l’edifici i per
això es va decidir eliminar-les.

El Centre de Serveis, doncs, serà més
gran i tindrà més espai. Precisament, la
primera demanda de més espai va sortir
durant el Consell de Participació que va
tenir lloc l’octubre de 2014. En concret es
demanava més espai per fer-hi lavabos. La
manca d’espais comuns i la llista d’espera
va fer que des de l’Ajuntament i la direcció

del Centre es valorés la possibilitat
d’augmentar la superfície i l’aforament
per poder donar atenció a més persones.
Les obres d’ampliació s’iniciaran aquest
any i consistiran en la creació d’un espai
annex amb lavabos interiors i exteriors,
espais comuns i un magatzem.

L’horari de la Bibliopiscina serà els
dimarts de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 del migdia i
els dijous de 4 a 7 de la tarda.

El laboratori del Consorci de l’Estany
millora la producció de nàiades juvenils
Es tracta d’un gran avenç científic ja que s’han aconseguit els primers exemplars in vitro
L’enderroc de les antigues casetes del camp de futbol

El laboratori de cria de nàiades del
Consorci de l’Estany, situat a uns terrenys
de Porqueres, ha aconseguit obtenir
els primers exemplars mitjançant la
tècnica in vitro. Es tracta de tot un avenç
científic ja que hi ha poques experiències
similars al món, (al sud-est asiàtic o als
Estats Units). Aquest gran pas permetrà
al centre augmentar la producció
d’aquests musclos d’aigua dolça en risc
d’extinció i tenir més estoc per poder
alliberar-ne al medi per fer repoblacions.
Aquest procediment, que encara s’ha de
perfeccionar, evita haver d’utilitzar peixos
com a hostes de les larves i redueix els
costos i el temps al laboratori. A més a

més, han incorporat noves tècniques per
reduir la mortalitat dels exemplars més
joves. Durant el 2016, el laboratori va
registrar més de 240.000 naixements de
nàiades, una xifra molt superior a les prop
de 135.000 obtingudes dos anys abans.
Durant aquest any, el consorci preveu
alliberar uns 5.000 exemplars juvenils a
diferents rius de la zona.
El Consorci de l’Estany treballa en la
recuperació i reproducció en captivitat
de dues espècies de nàiades allargades
des de l’any 2000, quan es va instal·lar
aquest laboratori experimental. L’objectiu
era aconseguir produir en captivitat una

quantitat important de nàiades juvenils
per reforçar les poblacions naturals d’una
espècie en perill d’extinció tot reproduint
el cicle natural. El projecte Life Potamo
Fauna que finalitza aquest any ha permès
ampliar les instal·lacions del laboratori.

La futura ampliació del Centre de Serveis

La campana de Sant Romà tornarà a sonar després de 81 anys
L’església de Sant Romà de Miànigues
tornarà a tenir campana el setembre vinent,
després de 81 anys sense. La recuperació
ha estat impulsada pel Projecte Sonora i
veïns del poble i en el finançament també
hi ha participat l’Ajuntament de Porqueres
i el Bisbat de Girona.
La campana de l’església de Sant Romà
va deixar de sonar durant la Guerra Civil,
quan es va dur a terme una campanya
de destrucció de tota mena de símbols

religiosos. Les campanes van ser incloses
dins d’aquests símbols i es van treure dels
campanars. Probablement, la de de Sant
Romà, com tantes altres, va acabar fosa
per fer munició.
Fa tres anys, veïns del poble i el Projecte
Sonora vam engegar la idea de recuperar
la campana i es van recollir fons durant la
Festa de Sant Llop. La campana ha estat
encarregada a l’empresa Rifer Rocafer.
Farà un 64 centímetres de diàmetre i

pesarà uns 154 quilos. La previsió és
que es pugui inaugurar el 3 de setembre,
durant la Festa de Sant Llop d’aquest any.
Un cop aconseguit el finançament
necessari, els veïns del poble i el Projecte
Sonora van iniciar una campanya per tal
d’escollir-ne el nom. Per votació popular,
la nova campana es dirà Maritresa, en
homenatge a Maria Teresa Tor. En la
votació hi han participat més de 250
persones.
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Emotiu homenatge a Jakub Chara
d’Octavi Fontané (Bicis Esteve) 29’29”
i Anna Vinyoles (CN Banyoles) 39’50”.
Un cop acabada la marxa, participants i
organització van dinar plegats al Pla de
Martís de Rocacorba.

La I Marxa Cicloturista #eternkuba, en
memòria del jove esportista de Porqueres,
Jakub Chara, que va perdre la vida el 17
d’abril de 2016 mentre disputava la Marxa
Cicloturista les Goges, va aplegar a un
centenar de ciclistes el 29 d’abril passat.

Mou-te per l’Oncolliga
recaptar diners per inscriure un equip
del municipi a l’Oncotrail, una cursa de
100 km solidària, en què els 1.000 euros
d’inscripció es destinen íntegrament a
ajudar els malalts del Càncer i les seves
famílies.
La jornada va tenir tres activitats: la 1a
Marxa del Fuet (amb 80 participants),
tres sessions d’spinning, i per tancar
la matinal, una exhibició de hip hop a
càrrec del grup Ducoraçao del Centre
Cívic de Porqueres. L’objectiu es va
complir i un any més Porqueres tindrà
representació a l’Oncotrail els proper
dies 7 i 8 d’octubre a Palafrugell.

Presentació del libdub
dels Trapelles per
celebrar els 20 anys

Un concert del grup Tortellinis tanca el projecte musical del Frigolet
El 9 de juny passat va tenir lloc un
concert del grup Tortellinis a l’Escola El
Frigolet. Aquest concert ha estat el punt
culminant d’un projecte, que s’ha dut a
terme a l’escola durant aquest curs, en
què els nens han fet de compositors i de
músics. El alumnes van començar per
crear melodies, posant-hi lletra després;

El nou equipament municipal de Porqueres va obrir les portes amb una gran festa d’inauguració

Durant el lliurament de trofeus,
l’Ajuntament de Porqueres i el Club
Natació Banyoles van lliurar un detall
a la família d’en “Kuba”, principals
protagonistes de la matinal ciclista.

La Marxa, de 65 km de recorregut, no tenia
caràcter competitiu, però els últims 8,75
km corresponents al port de Rocacorba
es cronometraven, amb victòries

La delegació de Porqueres de la Lliga
Catalana d’Ajuda al malalt del Càncer,
amb el suport de l’Ajuntament de
Porqueres, va organitzar diumenge 28
de maig la jornada esportiva “Moute per l’Oncolliga” amb la finalitat de

Tots a la piscina

en total van composar 3 cançons que van
enregistrar en un estudi de gravació, i
es va editar un CD que es va vendre per
Sant Jordi. Amb els diners recaptats, es va
organitzar aquesta festa de cloenda del
projecte amb un públic ben entregat, en
què nens, mestres i pares van gaudir de la
música, el ritme i la gresca.

Porqueres ja té piscina municipal. La
inauguració es va celebrar el 18 de juny
passat amb una gran festa i l’afluència
va ser massiva. La calor, les activitats
que s’organitzaven i les ganes dels
ciutadans i ciutadanes de gaudir d’aquest
equipament van fer que la jornada fos tot
un èxit. Després de la inauguració, que
va comptar amb exhibicions de natació,
natació sincronitzada i un espectacle de
foc a càrrec de les Gàrgoles de Foc, la
piscina es va obrir al públic el 24 de juny.
L’equipament ja compta amb més de
1.000 abonats. Les escoles de l’Entorn i
el Frigolet han estat les encarregades de
pre-estrenar la piscina la setmana del 19
al 23 de juny.
Consulteu tots els cursos i activitats
que podeu dur a terme a la piscina
a www.esportsporqueres.com
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Música i arts escèniques al Cívic

LA RECOLLIDA DE RESIDUS
PORTA A PORTA a PORQUERES

Actes rellevants
per al nostre poble

Rere el teló i Cor de Porcs són dos projectes culturals que es consoliden

El Grup Municipal d’Independents de Porqueres vol
posar en marxa el gener de 2018 la recollida de residus
porta a porta. Vol treure els contenidors de reciclatge, i
fer que tots els ciutadans i ciutadanes, cada dia a hores
estipulades, haguem de deixar davant la porta de casa
les deixalles, amb un contenidor que ens subministraran i
que durà la nostra identificació personal. Si bé tots estem
d’acord que hem de reciclar per ser sostenibles, i que la
llei ens obliga a reciclar un 70% dels nostres residus l’any
2020, hem de ser conscients i ens han d’explicar que hi ha
dues maneres d’arribar a aquest reciclatge.

Un any més entre tots hem desenvolupat amb èxit una
nova edició de la festa major del nostre poble, una edició
que ha transcorregut amb total normalitat i només es va
haver de canviar el dia dels focs artificials a causa de la
pluja. Una festa cada cop més participativa i amb activitats
per a tots els públics però sobretot sense deixar de tenir
cura d’aspectes de vital importància com el manteniment,
la neteja i la seguretat en el recinte dels concerts.

Gairebé 300 persones han vist algun dels
7 espectacles de Rere el teló, en un espai
únic per viure experiències culturals, com
el seu nom indica. La propera temporada
seguirem treballant per oferir propostes
culturals d’alta qualitat.

El Centre Cívic de Porqueres ha dut a
terme la segona edició de dos projectes
culturals molt singulars: Rere el teló, de
difusió d’arts escèniques i música i Cor
de Porcs, de desenvolupament cultural
comunitari a través de la formació d’un
grup de veu diferent. Els resultats estan
essent magnífics.

Cor de Porcs
L’altre projecte que enguany ha arribat
a la segona edició és el de la Cor de
Porcs, una iniciativa que té com a
objectiu donar suport a la creació de
projectes artístics amb la implicació de
la comunitat. Aquests projectes no volen
renunciar a la qualitat creativa i per això
estan tutelats per professionals tècnics
amb la responsabilitat de presentar una
proposta amb una forta dimensió social
i un compromís artístic. El projecte va

finalitzar el 4 de juny amb un concert
doble.
Aquest tipus d’experiències són una de les
prioritats del Centre Cívic que ja fa anys
que intenta ser un aixopluc de iniciatives
culturals per vertebrar projectes de gran
valor sociocultural i de desenvolupament
local.

L’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Porqueres ha preparat diverses propostes i activitats en família relacionades amb la natura, les
llegendes i els esports. A més, cada dia, durant els mesos de juliol i agost, proposa una visita guiada al bosc de Can Ginebreda. El
lloc de trobada és al pàrquing de l’espai.
Caiac per les ribes de l’estany de Porqueres
Diumenge 2 de juliol. 11 h.
Diumenge 6 d’agost. 11 h.
Club Natació Banyoles
Preu: 10 €/persona*

La Llegenda de les Goges. Titelles i taller.
Diumenge 20 d’agost. 11 h.
Les Estunes. Gratuït
Blauet i el retorn dels aiguamolls
Diumenge 3 de setembre. 11 h.
Can Morgat. Gratuït

L’enigma del bosc de les Goges
Diumenge 16 de juliol. 11 h.
(*) Inscripcions prèvies a l’oficina de turisme de
Les Estunes. Gratuït
Banyoles o al 699 770 647
Joc familiar de descoberta.
					

Un sistema és la recollida selectiva de residus porta a
porta; l’altra sistema més automatitzat és la planta de
triatge. A al Pla de l’Estany no tenim planta de triatge,
només tenim un abocador al qual li queden com a màxim
10 anys de vida. Però també és cert que el nostre Consell
Comarcal està treballant amb el de la Garrotxa per construir
una planta de triatge que donarà servei a ambdós territoris.
El nostre grup municipal aposta pel reciclatge, hem de ser
sostenibles, però també creiem que hem de facilitar la vida
a les persones, als nostres veïns i veïnes, i en aquest sentit,
apostem per la planta de triatge. Hem de continuar reciclant
com fins ara, tot el que puguem amb els contenidors de
reciclatge que tenim, i la resta, la brossa, dur-la a la planta
de triatge, des d’on en destí, es farà la tria i se separaran
els residus, reciclarem i donarem feina a unes quantes
persones, i alhora facilitarem la vida a la ciutadania.
Els costos de la recollida de residus porta a porta són
molt elevats, implica assumir un major cost, però el
més greu és que ens condiciona la vida, els horaris de la
recollida seran estrictes i s’hauran de complir sota perill
d’elevades multes.
Així doncs, des del nostre grup municipal Partit Demòcrata
PDECAT Porqueres, us proposem:
Sí al reciclatge
No a la recollida de residus porta a porta.
Sí a la planta de triatge.

Durant els propers mesos viurem un altre acte rellevant:
entre les actuacions que s’estan duent a terme aquest
any cal destacar la piscina municipal, que suposa un
equipament més lúdic del que no disposàvem fins ara. El
fet de ser una piscina descoberta ens permet fer front al
manteniment amb els abonaments que s’han aconseguit,
per tant no suposarà una despesa fixa extra.
I tan important és aconseguir nous equipaments com
mantenir-los. Avui més que mai tenir cura, conservar, tenir
en condicions òptimes els equipaments i els espais públics
és primordial per al nostre grup. Per això enguany s’han
realitzat i es realitzaran actuacions de millora d’espais.
Una de les actuacions que s’han realitzat els últims dies
és l’adequació de dues places, com són la de la Plaça del
Diamant i la Manel Saderra, per tal de potenciar les zones
verdes i els espais interactius, així com mantenir la dotació
existent de jocs infantils, amb la reparació allò que està en
mal estat i la substitució del material deteriorat.
Aquestes actuacions són imprescindibles per conservar els
parcs i mantenir els equipaments en les millors condicions.
Des d’aquest Ajuntament seguirem vetllant per arribar a
tots els racons del municipi i resoldre les necessitats que
es vagin plantejant. Amb tot això ens trobem a la meitat
de la legislatura, i estem complint amb els objectius que
ens vam marcar en el programa electoral, sense deixar
tot el que ja portàvem fent i sempre mirant endavant
per aprofitar les oportunitats que se’ns presenten i per
desenvolupar els nous reptes que se’ns plantegin.

12 FESTA MAJOR

Cada any som més!
Els actes de la Festa Major d’enguany han tingut molt bona acollida; cal
destacar especialment l’èxit de la cercavila, de la trobada de cantaires i de
la reunió de Vespes, entre altres
“Cada any som més!”. Amb aquesta
frase resumia una noia de Porqueres
l’èxit de la Festa Major. La participació
va en augment i i els actes programats
han estat molt ben acollits per tothom.
Cal destacar especialment la gran
participació en la cercavila de diumenge
i la trobada de puntaires, que va coincidir
també amb la concentració de Vespes.
Una a de les propostes que va atraure
molt públic va ser la trobada de cantaires
amb l’espectacle Seny i Rauxa.
Els actes tradicionals de la festa, com
sempre, van ser també tot un èxit: la
vedellada, el ganut, els concerts... Una
festa major molt lluïda!!

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
Riemar 606 710 395
(Tel. 24h per averies enllumenat)
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

