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Un ritme trepidant

Amb aquest títol he volgut adreçar-me
a vosaltres, ja que últimament tinc la
sensació que tot va cada vegada més i
més de pressa. Enguany hem posat en
funcionament la piscina i ha estat un èxit
gràcies a l’ús que li hem donat entre tots.
Hem hagut de fer les obres, aprovar tota
la burocràcia tal com reglaments, taxes i
demés. Ha estat una temporada d’estiu
molt forta per a l’ajuntament però ens en
hem sortit i ha valgut la pena.
D’una banda, hem fet una primera tongada
de reunions pràcticament a tot el municipi
per parlar del nou model de recollida
d’escombraries: el porta a porta. Si no
heu pogut venir, no patiu, hi haurà més
oportunitats. Properament informarem de
les reunions tècniques sobre la recollida.
Però ens semblava important que una cosa
així la poguéssim avisar amb la màxima
previsió possible. Vull agrair l’assistència
a tothom i l’interès mostrat. Han estat
reunions molt amenes i les aportacions
que heu fet han estat bones. Ens ha
agradat molt fer aquesta campanya “porta
a porta”; realment penso que entre tots
ens en sortirem, millorarem el reciclatge i
serem més eficients.
D’altra banda i pel que fa a projectes
més grans, estem acabant de fer les
aprovacions i buscant el finançament
extra que ens ajudin a tirar-los endavant.
Així doncs, ja tenim pràcticament tancat
el projecte de la pista coberta de l’escola

L’Entorn i hem fet la tramitació inicial per a
l’ampliació del centre de serveis. Pel que fa
a les obres de prolongació del carrer Isaac
Albèniz, començaran el primer semestre
de l’any vinent.
I tot això sense oblidar els projectes més
petits del dia a dia com són les adequacions
d’algunes places i els asfaltatges de carrers
que hem fet aquest estiu i que abans
d’acabar l’any volem reprendre. També les
barbacoes de Can Ginebreda, la pantalla del
carrer Sant Andreu en la qual hi difondrem
activitats del municipi, la quarta i última
fase de l’enllumenat de Casellas Davall, la
reparcel·lació de Puig Surís, l’arranjament
del cementiri municipal i una darrera que
deixo per al final per la seva importància i
singularitat: la recuperació de la campana
de Sant Romà de Miànigues.
Tot pelgat, sense deixar de banda les
activitats que es realitzen a Porqueres que,
per sort, cada vegada són més. Els 25 anys
d’Escambell, les concentracions pel sí, la
cantata, els dinars del casal de la gent gran,
les Gales de Mata, la Festa de les Pedreres,
Sant Llop, esports al carrer, l’Estrany, el
cinema a la fresca, la bicicletada per la
sostenibilitat, la festa de Pujarnol, les
activitats de l’Oncolliga, la inauguració de
la zona d’atletisme...
Com veieu, a Porqueres no estem quiets
i això és mèrit de tots. Gràcies per ajudarnos a fer un municipi viu i dinàmic.

No voldria acomiadar-me de vosaltres
sense extreure d’aquest ritme frenètic la
normalitat que tenim a Porqueres. En totes
les coses que fem, sempre mirem de ferles entre tots i que tothom hi aporti el seu
granet de sorra. Doncs bé, com sabeu, el
dia 1 d’octubre també tenim una cosa que
tots plegats la farem grossa, com sempre
amb normalitat. Estigueu atents a aquests
dies que també seran trepidants i ens
veiem el dia 1 i si jo no hi puc ser, tranquils!
Que algú de l’ajuntament hi haurà!
Visca Porqueres i Visca Catalunya!
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La zona recreativa-pícnic de Can Ginebreda ja és a punt
El 2 de setembre passat, coincidint amb la festa del Bosc de
Can Ginebreda, es va inaugurar en aquesta zona una nova
àrea recreativa per fer pícnic. Aquest espai, situat dins el
Bosc de Can Ginebreda, està equipat amb quatre barbacoes
i disposa d’una zona de lleure per fer pícnic, on hi ha unes
taules de fusta, tot i que hi ha lloc per què cadascú hi posi les
seves. Aquest nou espai estarà obert de dijous a diumenge
de 10 a 20 h. A l’estiu restarà tancat per prevenció d’incendis.

Demaneu
tanda!

Per poder fer ús de les barbacoes i demanar tanda, només cal
posar-se en contacte amb el bar de Can Ginebreda a través de
barbacoescanginebreda@porqueres.cat o el 972 574 962.

Millores als paviments de diferents
carrers i camins de Porqueres
El gener d’aquest any l’Ajuntament
de Porqueres va signar un conveni de
col·laboració amb la Diputació de Girona
per a l’execució d’obres de tractament
superficial asfàltic de l’aparcament i
del camí de la zona esportiva, carrer
Garrotxa i Empordà i Camí de Cal Ferrer
a Mas Badosa. Aquestes obres han estat
executades el mes d’agost passat i han
consistit en l’arranjament del ferm per
part de l’ajuntament i la realització del reg
asfàltic a càrrec de la Diputació.

El reg asfàltic de
la zona esportiva

Neteja d’embornals i
col·laraboció ciutadana
Cada any es fa una neteja manual dels embornals
per part del COIET. Des de l’any passat s’ha
decidit contractar una empresa especialitzada, i
es va prioritzar la qualitat davant la quantitat. A
causa de l’alt cost (5.000 €/sta) es realitza per
zones. Aquest any s’ha fet al sector nord del carrer
Sant Andreu i carrers des del pavelló municipal a
aquesta carretera. No obstant això, demanaríem
la col·laboració dels ciutadans: si detecteu que
l’embornal de davant de casa vostra està tapat per
fulles o restes vegetals, procediu a treure-les; i si
veieu problemes més greus, feu-nos-ho saber.

Obres d’arranjament al cementiri municipal
Les obres de millora del cementiri municipal ja han acabat i han consistit, bàsicament, en la
impermeabilització de les cobertes del bloc F amb una capa de tela asfàltica auto protegida.
Pel remat de la tela asfàltica en els cantells de la coberta i perquè faci la funció de cornisa s’han
col·locat perfils d’acer corten.
El cementiri municipal es va construir a finals del segle XX i les obres van acabar el 1999.
L’equipament consta de 8 blocs de nínxols. Les cobertes dels blocs A, D, E, F, G i H van ser
construïdes amb peces de pedra de Sant Vicenç. Però a causa dels canvis de temperatura, la
impermeabilització inferior es va fer malbé i van aparèixer alguns degoters. En una actuació l’any
2013, es van rehabilitar les cobertes dels blocs A, D, E, i ara s’ha arreglat el bloc F.
Responent a la demanda d’alguns veïns del municipi, també s’han pintat les parets del cementiri.

24 joves participen en el camp de treball
Estany Natura
Un total de 24 joves entre 14 i 17 anys han participat en el camp de treball Estany
Natura que s’ha organitzat aquest estiu a Porqueres, amb activitats relacionades
amb la conservació de l’entorn natural de l’estany. Aquest és el quart any que
aquesta proposta s’inclou dins l’oferta de camps de treball que ofereix la Direcció
General de Joventut de la Generalitat, dirigits a joves d’arreu del territori català. Els
joves han netejat el riu Terri de deixalles, han construït una tanca perimetral al Bosc
de Can Ginebreda en una àrea recreativa i han retirat crancs americans i tortugues
de Florida, entre d’altres. Aquests camps es realitzen gràcies al suport i implicació
de diferents entitats de la comarca: Limnos i Coordinadora del Lleure i ens locals
com el Consorci de l’Estany i l’Ajuntament de Porqueres.

Les zones verdes del municipi, al dia
Des de l’Ajuntament de Porqueres estem treballant en millorar les zones verdes.
Ja es va reformar la plaça de lectura del Parc Saderra, i aquest estiu s’ha instal·lat
una tirolina al costat del parc infantil, pel gaudi dels més grans. Tot i que ha estat
molt utilitzada, es va decidir retirar el tirador per culpa d’alguns incívics, que
generaven molt soroll en hores de descans dels veïns propers; a la tardor se
n’instal·larà un de nou. La plaça Catalunya s’ha equipat amb nous jocs i a la Plaça
11 de setembre s’han canviat els que hi havia per una estructura més dinàmica.
Properament se substituirà la torre de la Plaça Sant Jordi, i la s’acabaran obres
de la Plaça del Diamant. Aquesta nova zona verda proporcionarà un espai de
lleure per a diferents edats, incorpora uns pista per aprendre a anar en bicicleta
i patins, i una zona de multijoc. S’ha mantingut el bosquet de freixes com a zona
més natural que proporciona ombra i refugi a les aus de petites dimensions.

Nou enllumenat en el camí
del Terri i la plaça Poetes
Tot i que tenim menys zones fosques
al municipi, encara en queda alguna.
Per això l’Ajuntament intenta cada any
solucionar problemes d’enllumenat i ferlo més eficient. Enguany s’han instal·lat
nous punts de llum en el camí del Terri i a
la Plaça dels Poetes. Aquests darrers però,
però funcionen fins a mitja nit, per tal de
contribuir a l’estalvi energètic.
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El Cívic ofereix una quarantena
de propostes formatives i lúdiques

Tots a la biblioteca

Entre les novetats cal destacar l’acroioga, escriptura creativa i il·lustració infantil
El Cívic ofereix, un any més, una àmplia
oferta de cursos i tallers per a tots els
gustos i totes les edats. L’objectiu del
centre segueix essent esdevenir un punt
de trobada de veïns i veïnes, coneixement
i creativitat. Seguint aquesta filosofia, s’ha
dissenyat una programació engrescadora
i eclèctica perquè tothom hi pugui trobar
una proposta a la seva mida.
A més dels cursos i tallers de l’any passat,
enguany s’han afegir algunes novetats:

Amb l’inici del nou curs escolar la Biblioteca Carles Fontserè de Porqueres vol consolidar
la programació d’activitats amb l’objectiu de fomentar l’hàbit lector al municipi. Així
doncs, les activitats que us proposem són:

escriptura
creativa,
il·lustració
infantil, Ioga “beat”, Acroioga,
Cuidem la nostra esquena, Ritmes
llatins, Percussió africana, Xarxes
socials i Wordpress, Fotografia
infantil i “Cor de Garrins! Com en
altres anys, hi ha un apartat especial
d’activitats per a petits i joves.

L’HORA DEL CONTE
És una activitat gratuïta que té lloc un
cop al mes a 2/4 de 6 de la tarda a la
biblioteca. Pera a nens i nenes de més
de 4 anys.

Si voleu consultar tota l’oferta
de cursos, ho podeu fer a
www.civicporqueres.cat

L’HORA DELS MÉS PETITS
Contes i moixaines per gaudir amb
família. S’ofereix un cop cada tres
mesos.
Per a a famílies i infants de 0 a 3 anys

Més activitats per a joves
al Local Social
Després de prop de mig any de
funcionament del Local Social Jove de
Porqueres, ja s’estant preparant les
noves activitats per a aquest curs: tallers,
xerrades, jornades, etc. El Local Social
es va podar en marxa a principis de l’any
passat i ha tingut una magnífica acollida.
Aquest equipament va començar a
funcionar durant el curs 2016 – 2017, amb
la finalitat d’oferir un punt de trobada per
als i les joves del municipi. Ràpidament,
va anar agafant forma i oferint una
programació estable i variada, orientada
i feta pels mateixos adolescents que
formen part del dia a dia del Local Social
Jove.

Durant els quatre mesos que el Local
Social Jove de Porqueres va estar obert,
es van apropar i apuntar aproximadament
uns 80 joves, d’entre 12 a 16 anys, i van
crear un espai dinàmic i cooperatiu.
Es van fer diverses activitats com ara
zumba, ScrapBook, tornejos de Fifa,
guerres d’aigua, trencaclosques, guitarra,
cinefòrum i molt més!
Esteu atents a les nostres xarxes
socials, tant a l’Instagram
(@localjoveporqueres) com al
Facebook. Aviat us avisarem de
l’obertura d’aquest nou curs, en el
qual sereu molt benvinguts!

CLUBS DE LECTURA
Per fomentar els hàbits lectors.
La Biblioteca posa a l’abast dels
participants un exemplar del títol
triat que caldrà retornar a la següent
trobada. Activitat gratuïta. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca. Mínim
de 10 places.
CLUB DE LECTURA INFANTIL
Endrapallibres
Club de lectura per a nens a partir
de 9 anys. Les trobades es fan a la
biblioteca el segon dilluns de cada
mes, de 5 a 6 de la tarda
CLUB DE LECTURA D’ADULTS
Ens trobem l’últim dimecres de
cada dos mesos amb l’objectiu
d’intercanviar diferents punts de vista
sobre la lectura de l’obra triada.

CLUB DE LECTURA JUVENIL ClubJove
Per a nois i noies a partir de 12 anys.
Les trobades es faran a la biblioteca,
el tercer divendres de mes, de 6 a 7 de
la tarda, per comentar el llibre llegit i
crear un debat sobre les temàtiques
relacionades amb la lectura.
EL CLUB DE CINEMA
Activitat adreçada al públic adult.
Una proposta a mig camí entre
el cinefòrum i el Club de lectura
tradicional. Les trobades es
desenvoluparan a la biblioteca, l’últim
dijous de cada dos mesos a les 7 de la
tarda, on es projectarà una pel·lícula i,
un cop finalitzada, s’obrirà debat.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia
a la Biblioteca. Cal respectar l’hora
d’inici de l’activitat.
BIBLIOCINEMA
Activitat pel públic infantil i juvenil
orientada a gaudir i apassionar-se
pel cinema. Les trobades es fan a la
biblioteca, l’últim dijous de cada dos
mesos a 2/4 de 6 de la tarda, on es
projectarà una pel·lícula adreçada al
públic familiar i juvenil. Els menors
de 10 anys cal que vagin acompanyats
d’un adult. Activitat gratuïta. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca. Cal
respectar l’hora d’inici de l’activitat.

30a Festa del
Bosc de Can
Ginebreda
El Bosc de Can Ginebreda va celebrar la
seva festa anual a principis de setembre.
Va ser la trentena edició i el lema de
la celebració va ser Córre pintat, per
unir dues disciplines: esport i art. Els
assistents van poder participar en una
cursa, però primer es van deixar pintar
per diferents pintors, de manera que es
van convertir en autèntiques escultures.
Va ser una experiència única i agradable
que va vestir de color el bosc.

Tot seguit es van inaugurar les barbacoes
municipals i la festa va acabar amb un
dinar de germanor al restaurant del bosc i
ball de fi de festa amb el grup Fènix.
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Piscina per
als més grans
Durant aquest estiu a Porqueres, un total
de 21 persones més grans de 65 anys
han pogut fer l’activitat d’aiguagim a la
piscina de Porqueres, dins el servei Fem
Companyia. Els participants abonats
tenien l’activitat gratuïta, mentre que la
resta van haver de pagar 2 euros.

Voluntaris per al SIE
de Porqueres
El Servei d’Intervenció Educativa (SIE)
ofereix suport social i educatiu a infants
i joves amb dificultats en el seu procés
escolar i que viuen en un entorn social
i/o familiar desfavorit. Es tracta d’un
recurs complementari a l’escola que
treballa amb els infants els continguts,
les actituds i les habilitats necessàries per
a facilitar el seu procés d’aprenentatge i
de socialització. Per tal d’atendre tota la
demanda necessitem incorporar nous
voluntaris i voluntàries. Si tens 90 minuts
a la setmana i ganes d’involucrar-te en
el projecte, només cal que concertis
una entrevista trucant al 972 583 055 o
enviant un correu electrònic a banyoles@
caritasgirona.cat.

Porqueres participa
en la setmana de la
mobilitat sostenible

L’Ajuntament de Porqueres, amb
la col·laboració de l’ATM Girona,
va organitzar una bicicletada el
diumenge 17 de setembre dins els
actes de la setmana de mobilitat
sostenible i segura 2017: “Mobilitza’t
per un aire més net!”. La bicicletada,
apta per a tots els públics, amb
recorregut circular iniciat al Pavelló
fins a l’Estany, passant per diferents
trams de carril bici del municipi, va
aplegar més de 50 persones.
Coincidint amb la setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura, des
de dissabte al mati fins diumenge a
la tarda, es va tallar la circulació de
la carretera circumval·lació, des de
trencant Cal Ferrer fins a l’església
de Porqueres. Aquesta actuació ha
estat una prova pilot de millora per a
la mobilitat i es preveu fer més talls
durant caps de setmana per fomentar
l’ús de la bicicleta o a peu en un espai
natural protegit.

Festes Majors
als pobles de
Porqueres
Les festes dels pobles de Porqueres que
s’han celebrat aquest estiu han tingut una
gran assistència de públic: Mata, Pujarnol,
les Pedreres i Miànigues. Un dels actes
destacats va ser la presentació i la
benedicció de la campana de Miànigues,
dins la festa de Sant Llop.
El campanar de l’església de Sant Romà va
tornar a sonar el 3 de setembre després de
81 anys, gràcies a la nova campana, que
porta per nom Maritresa. Durant la festa
es va presentar un llibre sobre la història
de la campana, escrit pels historiadors
Miquel Rustullet i David Sala.

Nova pantalla informativa
a Porqueres
S’ha instal·lat al carrer Sant Andreu i
facilitarà la informació amb els ciutadans

Les activitats de Turisme i Familia que hi ha programades
per als propers mesos a Porqueres són:

EXCURSIÓ AL PUIG CLARÀ

L’Ajuntament de Porqueres ha instal·lat una pantalla
informativa al carrer Sant Andreu del municipi. L’objectiu és
facilitar la informació entre el consistori i els ciutadans. Es
tracta d’una pantalla de LED de 2 x1 metres, composada per
dos mòduls d’1x1 metres.

Totes les festes dels pobles han organitzat
actes diversos pensats per atraure el
màxim de públic possible I acostar
aquestes celebracions tan tradicionals a
la població.

Activitats de turisme i família
per a la tardor

La pantalla ha de servir per informar de l’actualitat del
municipi, tant pel que fa a noticies com a les activitats que
es fan al poble, ja sigui per part de l’Ajuntament, com de
les entitats. A més, també ha de servir perquè els diferents
comerços i empreses del municipi hi puguin posar publicitat.
Està previst que d’ara fins a finals d’any, aquest servei sigui
gratuït, i a partir de 2018 es crearà una nova taxa per tal de
regular-ho.
La informació es podrà projectar en format imatge, text i
vídeo.

Diumenge 1 d’octubre. 10.30 h
Pujarem a Puig Clarà tot travessant pinedes mediterrànies
per arribar al mirador que, en dies clars, ens permet veure el
mar. Una excursió ideal per realitzar en família o amics per
gaudir de la companyia i, al mateix temps, observar unes
vistes espectaculars de l’entorn: l’estany, Can Morgat i els
estanyols.
punt de trobada: Casa de colònies el Vilà.
Preu: Gratuït
durada: 2 hores
ocupació: Màxim 25 persones
edat: A partir de 6 anys

VISITA GUIADA AL BOSC DE LES ESTUNES I
TIR AMB ARC
Diumenge 5 de novembre. 10.30 h
Passejarem per la riba de l’estany, ens dirigirem a
l’emblemàtic bosc de les Estunes i practicarem tir amb arc.
Punt de trobada: Aparcament de les Estunes
Preu: 1 €/persona
durada: 2 hores
ocupació: Màxim 25 persones
edat: A partir de 6 anys

Per a més informació sobre les dues activitats, us podeu
adreçar a l’Oficina de Turisme de l’Estany, al telèfon 972 58
34 70. Les dues activitats les realitza Caiac i Natura.
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El memorial Joan Estany arriba a la 25a edició
El torneig d’estiu de futbol en memòria del primer president i fundador de la UE Porqueres ha arribat enguany a la 25a edició. Es va
celebrar el 23 d’agost i va comptar amb la participació del Sant Jaume de Llierca i l’Olot juvenil, que juntament amb la UE Porqueres es
disputaven el trofeu en format de triangular. L’equip local va recuperar un trofeu que se li havia escapat els últims 4 anys i va demostrar
que té equip per afrontar aquesta temporada el repte de mantenir-se a segona catalana.
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Porqueres acull la tercera edició de la Copa Pla de l’Estany
Després de dos anys consecutius celebrant-se a l’estadi municipal de Banyoles, la tercera edició de la Copa Pla de l’Estany es va
disputar els dies 25, 26 i 27 d’agost al camp de futbol de Miànigues. La competició aplega als 8 clubs de futbol amateurs de la
comarca, que durant 3 dies es diputen aquest prestigiós trofeu comarcal. La UE Porqueres va aconseguir la tercera posició, mentre el
campió va ser el CE Banyoles.
Amb només tres anys d’història, la Copa Pla de l’Estany s’ha convertit en l’esdeveniment esportiu comarcal més mediàtic de l’estiu.

La piscina de Porqueres tanca amb èxit el primer estiu d’obertura
Els gairebé 1.200 abonats feien preveure que la piscina de
Porqueres esdevindria un èxit aquest estiu i les expectatives
s’han complert amb escreix, de manera que l’equipament s’ha
convertit en un punt de referència pels ciutadans del municipi.
El torn d’accés ha registrar un total de 23.656 entrades, sense
tenir en compte casals, campus esportius i grups organitzats,
que fan pujar aquesta xifra fins als 30.000 usuaris.

Tecnificació internacional de patinatge
Més de 50 esportistes de tot Catalunya han participat els dies 25, 26, 27 i 28 d’agost en unes jornades de tecnificació de patinatge
organitzades pel Club Patinatge Artístic Porqueres al pavelló municipal, sota la direcció tècnica de Gemma Fructuoso. Els participants
van poder compartir experiències amb dos campions del món de patinatge artístic, els italians Daniele Ragazzi i Cristina Trani.

Durant l’estiu la piscina ha acollit tres activitats fora de les hores
d’obertura al públic, dues de caràcter solidari per la Plataforma
Refugiades Banyoles i l’Oncolliga, i una tercera que va coincidir

amb la inauguració de la nova zona d’atletisme de Porqueres.
També es va acollir a la campanya Mulla’t de la Fundació
Esclerosi Múltiple, i el 8 de juliol es van habilitar uns carrers
per nedar el diumenge, compartit espai amb els usuaris.
La piscina ha demostrat ser un equipament sostenible
econòmicament i que es complementa perfectament amb el
camp de futbol, amb qui comparteix instal·lacions i serveis.
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Cantata pel SÍ
Porqueres acull la tercera
cantada, organitzada per
l’ANC del Pla de l’Estany

Unes 500 persones van participar en
el 3a Cantata pel Sí, que es va celebrar
a Porqueres el 16 de setembre passat.
La proposta estava organitzada per
l’Assemblea Nacional de Catalunya
(ANC) i es va celebrar a Can Carreras,
a causa de la pluja (en principi estava
prevista a la plaça Major).
A la cantata hi van participar diferents
agrupacions corals del Pla de l’Estany
i altres cantaires a títol individual
que han estat assajant les darreres
setmanes. En acabar el concert, es va
fer un “Sí” amb espelmes.

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

