
6, 7 i 8 de desembre de 2018



Dijous 6

PLAÇA MAJOR

De les 10 fins a les 13.30 h: 4a Mostra d’Entitats i Fira de Productes 
Locals. Vine a conèixer la riquesa associativa i comercial del muni-
cipi.

A l’estand de l’Ajuntament es donarà a conèixer la Fundació Mona, 
un centre de recuperació de primats que s’instal·larà properament 
al municipi de Porqueres.  

A partir de les 10 h:
Espai lliure de jocs i de tallers conduïts per fomentar la prevenció 
i el reciclatge de residus:  jocs de taula, jocs sensorials, construcci-
ons, l’Oca del reciclatge, el Memory dels residus ...

A les 10.30 h: Cursa d’orientació popular
Si llegeixes els mapes amb els ulls tancats i fas anar la brúixola com 
un autèntic escolta, fes un grup de 4 a 6 persones i atreveix-te a 
participar-hi!

*Activitat emmarcada dins el cicle expositiu de tardor 
“42°06’10”N / 2°46’24”E – On és el cívic?” 

(Inscripcions gratuïtes fins al 5 de desembre al Centre Cívic o, si que-
den places, el mateix dia.)

A les 11.00 h: Concert del grup d’animació i percussió africana Afro 
Djembé.
A les 11.30 h: Actuació de la coral Les Estunes del Centre Cívic de 
Porqueres.

A les 12.00 h: 7a Trobada castellera amb la colla els Esperxats de 
l’Estany.

Durant tot el matí, a la fira, hi haurà servei de bar a càrrec de la Co-
missió de Festes de Porqueres, i a partir de les 12 h, vermut musical 
amb DJ Nifava.



CAN CARRERES

A les 17 h a Can Carreres: concert amb el grup Què tal.
A les 18 h: concurs d’allioli.
• L’organització subministrarà els ingredients necessaris però no els 
utensilis (mà de morter, setrill...). Premi per als tres millors de cada 
categoria. Tots els assistents podran degustar l’allioli preparat pels 
concursants. Els participants seran convidats a sopar. Inscripcions 
el mateix dia.

Premis i categories:
• Adults: xai (1r), pernil (2n), caixa de cava (3r)
• Infantil: 2 entrades de l’espectacle Udul (1r i 2n)

A les 19.30 h: ball de cloenda amb el grup Què tal.

Divendres 7

SANTA MARIA DE PORQUERES

A les 12 h: visita guiada al jaciment arqueològic del Castell de Por-
queres. Entrada gratuïta.

CENTRE CÍVIC

A les 19 h: playback a càrrec del Casal de la Gent Gran de Porque-
res. Entrada: 2€ (Es destinarà íntegrament a la Marató de TV3.)

Dissabte 8

PAVELLÓ D’ESPORTS

A les 10 h: XXIII Cursa popular de Porqueres.

Cursa popular competitiva amb un recorregut de 7,2 km. Classifi-
cacions per categories. Preu d’inscripció: anticipada, 8 €; el mateix 
dia, 12 €. Més informació i inscripcions a: www.esportsporqueres.com.

PLAÇA MAJOR

A les 10 h: 16a Fira del Petit Mercader.
Fira de venda de joguines, porta les que ja no utilitzis. Només cal 
dur una petita taula on posar el material i moltes ganes de vendre.

>>



>>

Observacions: Durant la fira caldrà que cada paradista doni una 
joguina per a Càritas. Només es garantirà l’espai per a una taula 
per infant.

A més a més, fins les 11.30 h:  
Recollida de joguines per a Càritas
• Per a infants de 3 a 14 anys.
• Noves o en molt bon estat (No poden estar trencades ni man-

car-los cap peça.)
• No poden ser joguines bèl·liques.
• No s’acceptaran peluixos per motius d’higiene.

A les 10.30 h: xocolatada per a tothom.

Dissabte 8 a les 17 h i a les 20 h /  
Diumenge 9 a les 12 h a la plaça Major:
UduL, Cia. Los Galindos

Circ d’entranya, visceral i simple, en una iurta mongola.
Preu: 10 €

Durada: 60 minuts

Entrades anticipades a www.porqueres.cat
Espectacle per a tots els públics a partir de 7 anys.

La iurta de Los Galindos s’instal·larà a la plaça Major de Porqueres 
durant la XXIII Fira d’Hivern per presentar-nos la seva última produc-
ció, UduL.

Aquesta carpa mongola confereix a aquesta companyia de circ una 
entranyable proximitat amb el públic, en un espai escènic circular, 
envoltat dels espectadors, que us ofereix una oportunitat única de 
gaudir del circ com mai abans ho havíeu fet.

Espectacle de presentació de la temporada d’arts escèniques i 
música Rere el Teló 2019.

Casal de la Gent Gran de Porqueres,  
Colla Castellera Esperxats de l’Estany, 
Coral Les Estunes, Unió Esportiva 
Porqueres, Càritas, Amics de Can 
Ginebreda, Afro Djembé, Fundació 
Mona i tota la gent que ho fa possible.

Hi col·laboren
Organitza:


