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Disseny de bandera com a suport de l’escut

Disseny heràldic

PORRERES VOTARÀ LA SEVA BANDERA MUNICIPAL
L’Ajuntament de Porreres obrirà un procés participatiu
perquè els porrerencs i porrerenques pogueu escollir
quina bandera voleu que representi el nostre municipi. La votació es durà a terme durant la setmana del
9 al 15 d’agost en el marc de les festes de Sant Roc
amb l’objectiu d’aconseguir una elevada participació.
A la votació els veïnats podreu votar dues propostes
de bandera elaborades per l’historiador Jordi Prunés.
Podeu consultar l’informe històric al web municipal.
Per una banda, podreu escollir la bandera heràldica, que
presenta la conversió clàssica de l’escut d’armes a bandera. La proposta de disseny heràldic consisteix en un
drap blanc sobre el qual s’hi llueix el fasser de palmes
verdes sobre terra, flanquejat per dos passers negres.
Per altra banda, podreu votar la bandera com a suport
de l’escut. La proposta presenta que l’escut d’armes de
Porreres es disposi sobre una senyera quadribarrada.
Tot seguit explicam totes les claus del procés participatiu:
Qui pot votar?
Tota persona física empadronada a Porreres a partir
dels 16 anys.
Quan puc votar?
Durant la setmana del 9 al 15 d’agost.
Com puc votar?
• Presencialment a les oficines de la Sala de 8:30 a

14:00 h. És necessari que presenteu el DNI.
• Telemàticament al web municipal.
Només es comptabilitzarà un vot per persona. La mesa
s’encarregarà del control de la votació i d’eliminar les
possibles dualitats.
Quines opcions puc escollir?
A la papereta podreu triar entre tres opcions; la bandera heràldica, la bandera com a suport de l’escut o
l’opció “altres”.
La bandera que tingui més vots serà la guanyadora.
Qui controlarà el procés?
L’Ajuntament crearà una mesa formada per personal
de l’Ajuntament per fer el seguiment del procés i el
recompte de vots.
“Fer bandera. Una aproximació a la construcció
de símbols”
El pròxim divendres 30 de juliol a les 19:30 h a la
Biblioteca Municipal, la catedràtica d’Història Medieval a la Universitat de les Illes Balears, la Dra.
Maria Barceló i Crespí, i l’historiador Jordi Prunés
i Moyà realitzaran un col·loqui per conèixer en més
profunditat les dues propostes de bandera que es
duran a votació.

Porreres! et sona
aquest símbol?
Sí, és el nostre escut, i ho ha sigut durant segles,
com podeu testimoniar en els nostres edificis més
antics.
Quin millor símbol que aquest per inspirar
una bandera per al municipi? Si seguim
l'evolució natural dels escuts a
banderes, podem establir un disseny de bandera
heràldica, simple i contundent.
Però a Mallorca, molta vexilologia
han adoptat les quatre barres com
a suport de l'escut. Una opció elegant i acolorida.

I a tu, quina
t'agrada més?

I CONCURS DE DECORACIÓ
I ENGALANAT DE CARRERS
En el marc del Mes de l’Albercoc, l’Ajuntament amb l’objectiu
de promoure i reconèixer les creacions artístiques, aconseguir una ambientació en el municipi i fomentar la dinamització del comerç local ha organitzat el “I Concurs de Decoració
i Engalanat de Carrers”.
En la primera edició hi han participat tres grups de veïnats i
veïnades que han decorat amb molt de gust els seus carrers,
concretament el carrer Nou, Tort i Passaratx. Així mateix,
també s’han sumat a la iniciativa l’Escola Nova, Sa Sitra i
el Col·legi Verge de Monti-sion. Des de l’Ajuntament volem
donar l’enhorabona a tots els participants per l’alt nivell dels
engalanats.

PORRERES COMPTARÀ
AMB UN CAMP EXPERIMENTAL D’ALBERCOQUERS
L’Ajuntament de Porreres en col·laboració
amb la Cooperativa i APAEMA impulsarà la
creació d’un camp experimental d’albercoquers. L’objectiu d’aquesta iniciativa és per
una banda, sembrar en una mateixa finca les

varietats locals d’albercoquers més populars
del municipi, i d’altra banda, experimentar
amb la sembra de varietats forànies per avaluar-ne l’adaptació i comportament a la terra
de Porreres i la comarca.

L’AJUNTAMENT DEMANA AL CONSELL DE MALLORCA FINANÇAMENT
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISTA D’ATLETISME
L’Ajuntament de Porreres ha remès una carta al conseller de Turisme i Esports del Consell de Mallorca, Andreu Serra, mitjançant
la qual li demana ajuda per a construir una
pista d’atletisme al municipi. Concretament,
la batlessa de Porreres, Xisca Mora, dema-

na que aquesta instal·lació sigui inclosa en la
línia d’ajudes del fons europeu previstes pel
foment de l’esport. L’elevat cost fa que no
pugui ser construïda amb recursos propis del
mateix Ajuntament.

L’AJUNTAMENT I LA UIB SIGNEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ
PER A LA DIGITALITZACIÓ DE L’ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
Tècnics especialitzats de la Universitat s’encarregaran de realitzar la catalogació informatitzada i la digitalització per incorporar
l’arxiu a la “Plataforma d’Arxius Històrics de
les Illes Balears”, de manera que pugui ser
consultat a través d’internet. L’Ajuntament
és conscient de l’interès i del valor de l’Arxiu
Històric de Porreres, que conté un important
fons documental històric i que suposa un interessant llegat per conèixer la història del
municipi.

LLUÍS SANAHUJA I ORIOL SOLÀ,
PREMIS LITERARIS “VILA DE PORRERES” 2021
El premi de novel·la breu dotat amb 4.000 €
ha estat per Lluís Sanahuja, amb l’obra: “Ànima morta”. Mentre que Oriol Solà, ha guanyat el premi de poesia dotat amb 2.000 € per
l’obra “Remuntant les aigües del Mississipí”.
Les dues obres seran publicades a Edicions

Balèria. L’objectiu d’aquests premis és consolidar el compromís de la vila amb la cultura
i la llengua i l’enteniment d’ambdues com a
patrimoni i com a actiu a potenciar, creador
de riquesa i de cohesió social.

PORRERES POSA EN FUNCIONAMENT EL SERVEI “CARSHARING”
Aquest és un servei de vehicle compartit que implanta Hyundai Proa Automoción. Les persones empadronades a Porreres, podran fer ús d’un Hyundai Kona Elèctric de forma gratuïta
durant els tres primers mesos de la posada en marxa del servei. Els usuaris s’han de responsabilitzar d’una vegada haver emprat el cotxe deixar-lo carregant al punt que s’ha posat
aposta al parc, a més de fer-ne un ús responsable i deixar-lo net.
El cotxe i el seu punt de recàrrega estan ubicats a l’aparcament del parc de n’Hereveta. Per
reservar i fer-ne ús, l’usuari s’ha de descarregar l’app “VIVe” i seguir les instruccions.

DOS NOUS AGENTS S’INCORPOREN A LA POLICIA LOCAL
Es tracte de Joan Toni Amorós Servera i Gas- metrà augmentar la plantilla de la Policia Lopar Llodrà Veny, els quals comencen el seu cal amb un nou agent.
període de pràctiques i s’integraran al cent
per cent a principis de 2022. D’aquesta manera, la Policia Local queda formada pel cap,
Sebastià Mora, i quatre agents.
Així mateix, l’Ajuntament de Porreres ha
signat el protocol del “Sistema Viogén”, un
sistema de seguiment integral en els casos
de Violència de Gènere (Sistema VioGén),
de la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior. La batlessa de Porreres,
Xisca Mora, ha explicat que amb l’adhesió a
aquest protocol la Delegació del Govern per-

COMENCEN LES OBRES DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE LA CREU
Està previst que l’obra civil s’executi en un
termini màxim de dotze mesos. El pressupost
és d’1,62 milions d’euros, dels quals l’IDI, n’ha
aportat el 62%. La resta del pressupost l’aporten els nou membres restants de la Junta de
Compensació. Un cop finalitzada s’executarà
l’obra d’electrificació i dotació dels espais
lliures públics. El polígon de la Creu comptarà amb una superfície d’aproximadament
70.000 metres quadrats.

