19

_
AGENDA
D’ACTIVITATS
DE PORQUERES

Més informació:
www.esportsporqueres.com
www.centrecivicporqueres.cat
www.canginebreda.com
www.bibgirona.cat/biblioteca/porqueres

març

www.porqueres.cat

AC T I V I TAT S
D E STAC A D E S

02

TALLERS OUT CÍVIC
PASTISSERIA CREATIVA
Pastissera: Marta Díaz
www.lallaminera.com

DISSABTE

T’agrada fer postres a casa però sempres fas la
mateixa recepta? Saps fer pastissos però busques
un acabat i sabor professional? Vols aprendre
diferents receptes per deixar bocabadats els que
t’envolten?

De 10h a 17h

La llaminera

08

120€ (material inclòs)

EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA
DONES D’ESCOLA

DIVENDRES

Una exposició que vol homenatjar la gran
quantitat de dones, no només mestres i
professores, que formen la comunitat educativa
de casa nostra. FOTOGRAFIES DE IRENE
SERRAT.

Centre Cívic

19h

AC T I V I TAT S
D E STAC A D E S

23

DISSABTE

VII MILLA
URBANA
DE PORQUERES
Cursa atlètica per categories de 1609 metres en
un circuit tancat. Pre-benjamins i benjamins
faran 804,5 metres.
Inscripcions anticipades a www.esportsporqueres.com

16:30h

Ajuntament de Porqueres

29

DIVENDRES

CLUB
DE LECTURA
D’ADULTS
Ens visitarà l’autora Gemma Lienas per
comentar la lectura del seu últim llibre “El
fil invisible”. Activitat oberta a tothom.

19h

Biblioteca Carles Fontserè

1,8
15
i 29
DIVENDRES

SESSIONS DE
DINAMITZACIÓ AL
PARC DE SALUT DE
LA PLAÇA MAJOR
Els parcs urbans de salut i les xarxes d’itineraris saludables permeten als ciutadans
realitzar activitat física i exercici físic moderat i accessible, reduint el sedentarisme. Les
dinamitzacions seran realitzades per un
professional de la salut i/o l’esport. Es
donaran pautes de treball i recomanacions
per a cada aparell.

15:15h

Parc de Salut

Sessions gratuïtes

En cas de pluja o mal temps, es faran
al local parroquial.
Organitza: Consell Esportiu
del Pla de l’Estany.

01

DIVENDRES

RERE EL TELÓ
MARÍA JOSÉ LLERGO
I MARC LÓPEZ - MÚSICA
“La renovació millennial del flamenc”
Tot i que ha crescut al segle XXI, segueix
cantant a “l’amor, la tristesa i la incomprensió” tal com van fer els seus avantpassats.
No hem d’intentar capturar-la. No hem
d’intentar entendre-la. Només hem d’escoltar la seva veritat. Acompanyada de Marc
López a la guitarra, es presentarà a Rere el
teló pocs mesos abans de trepitjar escenaris
més imponents, com el del Primavera
Sound.
Veu: María José Llergo
Guitarra: Marc López
Segueix-la: @mjllergo

Primera actuació a les comarques gironines:
Les entrades es poden comprar anticipadament
a www.centrecivicporqueres.cat.

21:00h

Preu: 5€

Centre Cívic
Rere el Teló 2019 - 4a edició - Viu la cultura de prop!

01
DILLUNS

LLEGIR TEATRE
CLUB DE LECTURA
Comentarem “La bona persona de Sezuan”
de Bertolt Brech i organitzar sortida al TNC
per veure l’obra de teatre.
Places limitades. Cal inscripció.
19:00h

02
DISSABTE

Biblioteca Carles Fontserè

TALLERS OUT CÍVIC
Pastisseria creativa
T’agrada fer postres a casa però sempres fas
la mateixa recepta? Saps fer pastissos però
busques un acabat i sabor professional?
Vols aprendre diferents receptes per deixar
bocabadats els que t’envolten?

Prepara’t per aprendre a fer uns
pastissos que deixaran als teus convidats amb un pam de nas!
De 10h a 17h (dinar inclòs)
La Llaminera - Banyoles
120€/material inclòs. Màxim 8 alumnes
Pastissera: Marta Díaz

www.lallaminera.com

02
DISSABTE

VISITA GUIADA
A CAN TISTA
S’ofereix visita guiada a l’estudi del polifacètic artista Carles Fontserè.

12h

Biblioteca Carles Fontserè

Aforament limitats. Cal inscripció prèvia:
biblioteca@porqueres.cat

02
DISSABTE

DINAR I BALL DE
CARNESTOLTES
Del casal de la gent gran
Dinar i ball de Carnestoltes.
Menú: Amanida, arròs, pollastres i botifarra
amb patates, postres, café i gotes. Després
desfilada de disfresses i tot seguit ball amb
el músic Angel Puerta (us animem a venir
disfressats). Tothom que vingui disfressat
tindrà premi. Cal portar coberts.
A les 14h

Can Carreras

Preu socis: 14€ - Preu no socis: 18€

03

DIUMENGE

OPEN GIRONA
BTT - XCO
Prova inaugural de l’Open provincial de BTT
organitzat per la Federació Catalana de
Ciclisme. Recorreguts: per categories en
circuit tancat.

Inici a les 9:00h
Zona esportiva de Miànigues
Preu: 6€ categories de promoció
11€ Cadets i júniors i 16€ resta
de categories
Inscripcions anticipades a www.ciclisme.cat
fins al dia 1 de març. El mateix dia no es faran
inscripcions.
Més info: www.esportsporqueres.com
Organitza: CC Pla de l’Estany - Ajuntament
de Porqueres

06
DIMECRES

HORA DEL CONTE
CONTES PER DONAR LA
VOLTA AL MÓN
A càrrec de ‘Va de contes’. Activitat
adreçada a nens i nenes a partir de 4 anys.

17:30h

Biblioteca Carles Fontserè

07
DIJOUS

MONOGRÀFIC DEL MES
GRANS ESCRIPTORES
DEL SEGLE XX
Hi ha moltíssimes escriptores imprescindibles en la literatura del segle XX, però en
aquest monogràfic, de la mà del professor
Joan Cardona, descobrirem dues visions del
món diametralment oposades a través del
recorregut literari de dues escriptores
cabdals en la literatura universal: Katherine
Mansfield i Flannery O’Connor.
Una sessió introductòria, per a cada
escriptora, ens aproparà a la seva vida i obra
completada amb una segona sessió on
n’analitzarem, plegats, les seves obres més
importants. Un recorreguit literari per dues
de les millors escriptores de narració curta
del segle XX.

Del 7 al 28 de març (4 sesions)
Dijous de 18:30h a 20:30h
Preu: 30€
Professor: Joan Cardona - Professor de tallers
d’escriptura i grans escriptors.

07
DIJOUS

II CICLE
DE CINEMA DE DONES
Projectarem la pel·lícula “BRAVA”.

Aforament limitat. Cal inscripció prèvia:
biblioteca@porqueres.cat

19h

08

DIVENDRES

Biblioteca Carles Fontserè

JOCS DE TAULA
MODERNS
Activitat familiar. Els menors de 9 anys
acompanyats d’un adult. A càrrec de
Lúdic 3 Jocs de Taula.

Aforament limitat. Cal inscripció prèvia:
biblioteca@porqueres.cat

17h

08

DIVENDRES

Biblioteca Carles Fontserè

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
DONES D’ESCOLA
Una exposició que vol homenatjar la
gran quantitat de dones, no només
mestres i professores, que formen la
comunitat educativa de casa nostra i
que ha contribuït d’una manera
decisiva en la transformació d’una
societat més igualitària.
Fotografies de Irene Serrat.
Al finalitzar l’acte hi haurà un refrigeri
pels assistents.

19h

Centre Cívic

08

DIVENDRES

18è SOPAR DE LA DONA
Tradicional sopar d’intercanvi de plats. Cal
portar un plat dolç o salat per compartir,
beguda i coberts.
Abans del sopar hi haurà exhibicions de ball
de les alumnes dels tallers del Cívic de
Dansa del ventre, Hip-Hop/Street dance i
Twerk i seguidament la lectura del manifest.
Al finalitzar el sopar hi haurà servei de bar
amb còctels elaborats pel Bar del Cívic i ball
amb Dj. Paco Maco.

20:30h

09

DISSABTE

Centre Cívic

NOVES DRAMATÚRGIES
CONVERSES AMB EL
MEU ÚTER I ALTRES
INTERLOCUTORS
“Un dia em vaig adonar que sempre havia
volgut ser mare i que no podia explicar
perquè”
És una peça de teatre autodocumental on
es reflexiona sobre la dubtosa llibertat que
tenim per ser pares i mares. És una conversa
amb mi mateixa, amb la meva mare, amb el
meu insconscient, amb el públic i amb el
món
a
través
del
moviment,
els
audiovisuals, la música en directe i una veu
narrativa, a micròfon, senzilla, sincera i no
sense l’humor, la irona i el sarcasme
indispensables per sobreviure a la selva de
la vida.

21h

Centre Cívic

10€

11

DILLUNS

ENDRAPALLIBRES
CLUB DE LECTURA
INFANTIL
Comentarem “El misteri de la tifa de gos
abandonada” d’Anna Cabeza. Activitat
adreçada a nens i nenes de 10 a 12 anys.

17:00h

14
DIJOUS

II CICLE
DE CINEMA DE DONES
Projectarem la pel·lícula “LADY BIRD”.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia:
biblioteca@porqueres.cat

19:00h

15

DIVENDRES

Biblioteca Carles Fontserè

Biblioteca Carles Fontserè

RE-VERS
POESIA ESCRITA
PER DONES
GEMMA ARIMANY I MONTSE MAESTRE

20:00h

Biblioteca Carles Fontserè

15

DIVENDRES

RERE EL TELÓ
BLANCA DESVELADA
TEATRE
“Setanta-cinc minuts de teatre en estat pur”
Un text humà. Cru. Honest. Ple de feminitat,
de tendresa i de realitat. Éssers humans nus
mostrant la seva part més íntima engaliparan l’espectador, que quedarà atrapat
coneixent-los, seduït per la seva autenticitat
i la seva força.
Un relat que camina entre la por i el perdó,
entre la desesperació i el somriure, entre la
incredulitat i el desig, entre l’humor i la lluita
contra els nostres propis monstres.

Companyia: Aleteo
Dramatúrgia i interpretació:
Alejandra Jiménez Cascón
Les entrades es poden comprar anticipadament
a www.centrecivicporqueres.cat.

21:00h

Preu: 10€

Centre Cívic
Rere el Teló 2019 - 4a edició - Viu la cultura de prop!
Candidata als premis Max 2016 com a millor autoria
revelació. Espectacle en castellà.

16

DISSABTE

ESCAMBELLADA
Activitat de lleure per a infants de 2n de
primàries a 2n d’ESO.
Els escambellencs n’estem preparant
una de grossa! Vine al Centre Cívic amb
moltes ganes de passar-ho bé per
esbrinar quina en portem de cap! T’hi
esperem!

16h

Centre Cívic

Cal portar l’autorització signada pels
pares que es pot trobar al bloc:
escambell.blogspot.com

20
DIMECRES

HORA DELS MÉS PETITS
COLLARET DE CONTES
A càrrec de Pepa Contes. Activitat adreçada
a famílies amb nens i nenes de 0 a 3 anys.

17:30h

21
DIJOUS

Biblioteca Carles Fontserè

II CICLE
DE CINEMA DE DONES
Projectarem la pel·lícula “MUJERES DEL
SIGLO
XXI”. Aforament
limitat.
Cal
inscripció prèvia: biblioteca@porqueres.cat

19:00h

Biblioteca Carles Fontserè

22

DIVENDRES

BIBLIOCINEMA
ERNEST & CELESTINE
Projectarem la pel·lícula Ernest &
Celestine.
Ernest, un ós músic i cor generós acull a
casa seva una rateta, la Celestine. Junts
viuran tot tipus d’aventures. Adaptació
dels contes populars de Gabrielle
Vincent, plenes d’encant i valors
positius.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia:
biblioteca@porqueres.cat

17:30h

23
DISSABTE

Biblioteca Carles Fontserè

VII MILLA URBANA
DE PORQUERES
Cursa atlètica per categories de 1609
metres en un circuit tancat. Pre-benjamins i benjamins faran 804,5 metres.

Federats 3€, No federats 4€
Mateix dia inscripcions amb
1€ de recàrrec.
Inscripcions a partir de
les 16h. A partir de les
16:30h carreres.
Ajuntament de Porqueres
Inscripcions anticipades a
www.esportsporqueres.com

23
DISSABTE

i

24

DIUMENGE

TEATRE AMATEUR
4 NITS D’HOTEL
Cia. Pausa Tècnica
Quan decideixes casar-te diuen que
enterres la teva joventut, però és del tot
cert? I fins quina edat ens podem casar?
Segur que complirem amb les promeses
nupcials? Com ha de ser el casament? Les
nostres parelles, encara joves, s’han fet
totes aquestes preguntes i han decidit
casar-se igualment i a més, fer-ho per la
“porta gran”. I després de la gran nit de
noces...el viatge. Què pot sortir malament?
Com viuran les nostres parelles la seva
primera nit com a marit i muller? Alegres i
feliços o amb discussions, plors i rient-se els
uns i els altres dels enganys i les mentides...
Tres parelles, en tres hotels diferents,
acabats de casar viuran una nit totalment
diferent!
Descobrireu què s’amaga darrere les
relacions entre ells i prepareu-vos per
passar una bona estona amb aquesta
comèdia feta a mida!

Dissabte a les 20h
Diumenge a les 18h
6€ anticipada / 8€ taquilla
(entrades numerades)

25
DILLUNS

CLUB
INFANTIL D’ÀLBUMS
Activitat per experimentar al voltant de
la lectura mitjançant àlbums il·lustrats;
una activitat a mig camí entre un club
de lectura i un laboratori. Places
limitades. Cal inscripció.

17h

29

DIVENDRES

Biblioteca Carles Fontserè

CLUB
DE LECTURA D’ADULTS
Ens visitarà l’autora Gemma Lienas per
comentar la lectura del seu últim llibre
“El fil invisible”. Activitat oberta a
tothom.

19h

Biblioteca Carles Fontserè

29

DIVENDRES

RERE EL TELÓ
GERMÀ AIRE - MÚSICA
“Pop metafísic de la plana de Vic”
En aquest treball Sempre (Famèlic, 2018) es
concreten totes les idees que apareixien en
els seus anteriors treballs i directes. Es
tracta d’un disc fàcil d’escoltar, però gens
senzill. D’aquells discos que te’ls poses dues
vegades seguides perquè a cada escolta
descobreixes un nou detall de producció.
Un disc en què no sobra res i que escoltaries
en un bucle infinit.
Veu i guitarra: Luca Masseroni
Veu i bateria: Andreu Ribas
Guitarra: Joan Godayol
Teclats i sintetitzadors: Joan Paré
Segueix-los: @germaaire

Presentació del disc a les comarques gironines
Les entrades es poden comprar anticipadament
a www.centrecivicporqueres.cat.

21:00h

Preu: 5€

Centre Cívic
Rere el Teló 2019 - 4a edició - Viu la cultura de prop!

30
DISSABTE

BIBLIOCINEMA
ADULTS
Estrena pel·lícula ‘Diari de bosc’
Film on el director Joan Vall Karsunke
reflecteix
les
diferents vivències,
reflexions i activitats del Bosc de Can
Ginebreda. Al finalitzar la pel·lícula
s’oferirà una copa de cava a tots els
assistens. Activitat oberta a tothom.

18:30h

Biblioteca Carles Fontserè

Aforament limitat. Cal inscripció prèvia
biblioteca@porqueres.cat

