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AGENDA
D’ACTIVITATS
DE PORQUERES
www.porqueres.cat

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

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

06

DISSABTE

A les 18h

13

DISSABTE

FUNDACIÓ ONCOLLIGA
GIRONAROCK vs CÀNCER
+ “HEAVY PER XICS”
Per setè any consecutiu, l’Associació d’amics de
la música de Girona i la Fundació Oncolliga,
organitzen un festival benèfic amb un esperit
solidari festiu. El resultat de tot plegat, és una
festa insòlita i peculiar, que junta sobre l’escenari
músics que tenen dues coses en comú: la passió
pel Rock i les ganes de col·laborar.

Centre Cívic

Entrada: 6€. Menors de 12 gratuïta.

XXI 6 HORES
DE PORQUERES
Caminada popular oberta a tots els nivells.
Parada per sopar al municipi de Serinyà. Aconsellable portar frontal o llanterna.

Inscripcions: 17:30h
Sortida: 18h
Can Tista (Caselles Davall)
7€ (inclòs l’esmorzar)

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

23
DIMARTS

ACTIVITATS
DIADA DE
SANT JORDI
Durant la Diada de Sant Jordi es faran activitats a
partir de les 16:30h amb un berenar saludable,
hora del conte, entregues de premis i espectacle
per adults...Vine a gaudir de la diada de Sant
Jordi a Porqueres!

A partir de le 16:30h

27
DISSABTE

Biblioteca i Plaça Major

PORTES OBERTES
ESCOLA BRESSOL
“TRAPELLES”
“Trapelles” obra les portes per tal que pogueu
conèixer una escola que innova, investiga, que
avança i comparteix. Tot, perquè l’infant s’ho
mereix!

De les 11h a 13h

Escola Bressol Trapelles

04
DIJOUS

MONOGRÀFIC DEL MES
CREACIÓ POÈTICA
Vas pel carrer i penses en poesia? Estàs a la
feina i penses en poesia? Quedes amb els
teus amics i penses en poesia?
No esperis més i vine al taller de creació
poètica. A través de tècniques divertides,
figures retòriques i de la poesia automàtica
descobriràs una poesia sensitiva, actual i
creativa.

Del 4 d’abril al 2 de maig (4 sessions)
Dijous de 18:30h a 20:30h
Preu: 40€
Professor: Ramon Bartrina - Poesia, escriptura
creativa, editorial, escena.

5,
12 i
26
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.

06
DISSABTE

COPA CATALANA
GIMNÀSTICA
ARTÍSTICA MASCULINA
Campionat federat de Gimnàstica Artística
Masculina, amb la participació de tots els
gimnastes catalans federats.

A partir de les 9h
Pavelló Municipal

06
DISSABTE

VISITA GUIADA
A CAN TISTA
S’ofereix vista guiada a l’estudi del
polifacètic artista Carles Fontserè.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia:
biblioteca@porqueres.cat

12:00h

Can Tista

06
DISSABTE

FUNDACIÓ ONCOLLIGA
GIRONAROCK vs CÀNCER
+ “Heavy per xics”
Per setè any consecutiu, l’Associació
d’amics de la música de Girona i la Fundació
Oncolliga, organitzen un festival benèfic
amb un esperit solidari festiu. El resultat de
tot plegat, és una festa insòlita i peculiar,
que junta sobre l’escenari músics que tenen
dues coses en comú: la passió pel Rock i les
ganes de col·laborar.
Per l’edició d’enguany volíem obrir la festa a
tota la família i per això comptarem amb la
fantàstica col·laboració dels HEAVY PER
XICS que obriran la festa a les 6 de la tarda
oerquè els més petits de la casa puguin
ballar i gaudir del bo i millor de la història del
Rock. Després, el grup de percussió infantil
ELS CORNUTS DE CORNELLÀ ens faran una
petita demostració del que saben fer i tot
seguit, el concert de “combos” de versions
del GIRONAROCK vs CÀNCER amb gairebé
60 músics.
Tancaran la festa els DJ’S DRINKIN’BROTHERS amb una sessió de clàssics imprescindibles del gènere.
Centre Cívic

A les 18h

Entrada/donatiu Oncolliga: 6€
Entrada gratuïta fins a 12 anys

07

DIUMENGE

7a ESPERXADA
GRAN FONS BTT
Marxa de gran fons amb BTT, en aquesta
edició serà el campionat de Catalunya
absolut de marató XC.

Sortida a les 8:30h
Zona Esportiva de Miànigues
Anticipades 26€, no federats 29€.
El mateix dia recàrrec de 4€
Més informació i compra d’entrades
anticipades a www.sendicatdelpedal.cat
fins al 4 d’abril.

07

DIUMENGE

CAMPIONAT
INTERCOMARCAL DE
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Campionat de Gimnàstica Artística escolar,
amb la participació de les comarques de l’Alt
Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de
l’Estany i Ripollès.

A partir de les 9:30h
Pavelló Municipal

08
DILLUNS

ENDRAPALLIBRES

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Comentarem “La pel·lícula de la vida” de
Maite Carranza. Activitat adreçada a nens i
nenes de 10 a 12 anys.

17:00h

12

DIVENDRES

Biblioteca Carles Fontserè

BIBLIOJOCS
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.

17:00h

10

DIMECRES

Biblioteca Carles Fontserè

XERRADA PEP MARÍ
“SER NOMÉS PARES”
Xerrada de caire esportiu a càrrec del
psicòleg Pep Marí. Places limitades.

A les 19h
Biblioteca Carles Fontserè
Més informació i inscripcions:
www.ceplaestany.cat

12

DIVENDRES

RERE EL TELÓ
CADIRA - ACCIÓ
“L’ofici i l’artista, doncs, fusionen
l’equilibri que va de la natura a
la mesura”
Cadira es desplega com una peça a
l’escenari, una dramatúrgia precisa conduïda pels sorolls percussors i per la presència
de la matèria i d’un cos productor. Pep
Aymerich ha assajat detingudament el
desplaçament del seu cos a l’espai i el diàleg
amb la fusta. Força, destressa, eficàcia,
equilibri, cadència... Cadira avança com un
mantra, com una meditació que dona temps
per pensar sobre el fer i sobre la necessitat
de mirar novament els objectes.

Acció: Pep Aymerich
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!

13

DISSABTE

ACTIVITAT FAMILIAR
PLAYMOBILADA
Si tens la casa plena de playmobils és el
moment que els portis al Cívic. Us proposem una tarda de joc on podreu crear les
vostres aventures amb playmobils. Un espai
per jugar amb els teus playmobils o compartir-los amb aquells que vulguis.
Edat recomanada: de 6 a 14 anys.
Normativa: Cal portar els teus playmobils
per poder accedir al recinte de joc. No es
poden utilitzar playmobils d’altres participants sense el seu consentiment. No es
poden intercanviar els playmobils dels
recintes de joc assignats. Els menors d’edat
hauran d’estar acompanyats en tot moment
d’un adult responsable. L’espai de joc
s’obrirà de 16h a 20h.

Inici a les 16h
Centre Cívic
Si vols participar a la “Playmobilada” cal fer
inscripció gratuïta a través de info@centrecivicporqueres.cat o a la secretaria del Centre
Cívic i completar la fitxa d’autorització.

13

DISSABTE

XXI 6 HORES
DE PORQUERES
Caminada popular oberta a tots els nivells.
Parada per sopar al municipi de Serinyà.
Aconsellable portar frontal o llanterna.

Inscripcions: 17:30h
Sortida: 18h
Can Tista (Caselles Davall)
7€ (inclòs l’esmorzar)

14

DIUMENGE

TROBADA PER
L’EUSKERA
Tan si ets basc, com no ho ets però et vols
submergir a la cultura d’Euskal Herria,
apunta’t el dia 14 d’abril a l’agenda i fes una
passa en defensa de l’euskera. I ho fem
proposant-te aquest programa:
11h - Creació d’un dorsal per participar a la
caminada de la Korrika catalana
12h - Caminada fins l’estany i tornada
13:30h - Dinar popular (porta alguna cosa
per compartir que serà més divertit!)
15:30h - Activitats especials: en funció de les
ganes... Euskal jolasak, musika, dantzaki

A partir de les 11h
Si ens vols acompanyar escriu-nos un correu
a: catalunyakorrika@gmail.com

14

DIUMENGE

INAUGURACIÓ DE LA
REHABILITACIÓ DE
L’ESCULTURA DE SANT
ANDREU DE MATA
Inauguració de la rehabilitació de l’escultura
de Sant Andreu de Mata realitzada per Joan
Oliver de Mata.

Sortint de la Missa de Ram
Església de Mata
Organitzat pel Consell
Pastoral de Porqueres.

15,
16,
17 i
18
DILLUNS

CASAL ESPORTIU
SETMANA SANTA
De 9h a 13h
9€ (3 o més dies), 12€ (dies solts)

De P2 a 6è. Activitats adaptades
a totes les edats. Opció de bon
dia i dinar.
Inscripcions i informació:
www.esportsporqueres.com
fins al 14 d’abril.

15
DILLUNS

CAMPIONAT COMARCAL
ALEVÍ FUTBOL SALA
Campionat comarcal escolar de futbol sala
per a alevins (2007/2008).

A partir de les 15h
Pavelló Municipal

23
DIMARTS

HORA DEL CONTE
CONTES DE ST JORDI
Sessió de contes i titelles on els protagonistes seran: en Jordi, el drac i la llegenda de
Sant Jordi. A càrrec d’Alma i la mar de
contes.

17:00h

23
DIMARTS

Plaça Major

ENTREGA DE PREMIS
DEL II CONCURS DE
LITERATURA INFANTIL I
JUVENIL “ENCONTATS
DE CONEIXET”
18:15h

Biblioteca Carles Fontserè

23
DIMARTS

ENTREGA DE PREMIS
DEL IV CONCURS DE
PUNTS DE LLIBRE
19:00h

23
DIMARTS

Biblioteca Carles Fontserè

ESPECTACLE
PER ADULTS
Llibràlegs IV una trobada de diàlegs breus
entre dos actors, en què els llibres i la
paraula són els protagonistes. Per gaudir de
les paraules escrites pels dramaturgs
Cristina Clemente, Marilla Samper, Pere
Riera i Joan Yago.

3€ - Cal inscripció prèvia a biblioteca@porqueres.cat

20:00h

Biblioteca Carles Fontserè

26

DIVENDRES

CLUB DE
CINEMA
Projectarem la pel·lícula “No em deixis
mai” dirigida per Mark Romanek.
Adaptació
cinematogràfica
de
la
novel·la de Kazuo Ishiguro. Després de
la projecció s’obrirà tertúlia oberta a
tothom. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia biblioteca@porqueres.cat

19h

26

DIVENDRES

Biblioteca Carles Fontserè

DANSA
MULLÏER

“Poesia visual i intensitat emocional”
Mullïer és un espectacle de dansa sobre
xanques interpretar per cinc ballarines. Amb
aquest muntatge pretenem investigar els límits
físics amb la dansa i l’equilibri, el moviment i la
poesia o la força i les emocions.
Aquest espectacle és un homenatge a totes les
dones que durant segles i segles d’opressió han
lluitat - i segueixen lluitant - per mantenir viu el
seu jo salvatge, i que reclamen el seu dret de
ballar i córrer lliurement per la nostra societat.

Intèrprets: Laia Sorribes, Lara Llávata, Melisa
Usina, Esther Latorre, Ana Lola Cosin i Paula
Quiles
Centre Cívic
Entrada: 10€

A les 21h

27

DISSABTE

II SORTIDA CICLOTURISTA
#ETERNKUBA
Sortida no competitiva en memòria de
Jakub Chara.

Sortida a les 10h
Plaça Major
Activitat gratuïta, no cal inscripció

27

DISSABTE

PORTES OBERTES
ESCOLA BRESSOL
“TRAPELLES”
El nostre projecte educatiu parteix dels
interessos i necessitats dels infants.
Proposem espais i materials que responguin
a les seves demandes amb un acompanyament constant. Així, poden definir per sí sols
un camí propi.
“Trapelles” obra les portes per tal que
pogueu conèixer una escola que innova,
investiga, que avança i comparteix.
Tot, perquè l’infant s’ho mereix!

De les 11h a 13h
Escola Bressol Trapelles

27

DISSABTE

VISITA GUIADA

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
DEL CASTELL DE PORQUERES
Visita guiada al jaciment arqueològic del
Castell de Porqueres a càrrec del senyor
Joan Frigola Torrent.

A les 12h
Davant la plaça de l’església
de Santa Maria de Porqueres

27

DISSABTE

FESTA DE SANT JORDI
I 23é ANIVERSARI DEL
CASAL DE LA GENT GRAN
Dinar a Can Carreres i tot seguit ball amb
Duet Bona Harmonia. Les senyores seran
obsequiades amb una rosa.
Per apuntar-vos del 15 al 24 d’abril al Casal.
Cal portar coberts.
A les 14h
Can Carreras
Preu socis: 13€ - Preu no socis: 18€

29
DILLUNS

CLUB
INFANTIL D’ÀLBUMS
Activitat adreçada a nens i nenes de 8 a
10 anys (3r i 4t de primària). Places
limitades. Cal inscripció.

17h

03

DIVENDRES

Biblioteca Carles Fontserè

MAIG
MONOGRÀFIC DEL MES
ART MURAL
T’agrada pintar i dibuixar i vols experimentar
amb noves tècniques? Vols veure les teves
creacions en grans dimensions? En aquest taller
descobriràs pas a pas el procés de creació d’un
mural amb un acompanyament professional. Si
vols ser el nou Bansky, no te’l pots perdre!

Divendres 3 de maig de 18h a 21h
Dissabte 4 de maig de 10h a 18h
Preu: 40€
Professor: Qel Serradell - Artista mural i graffiter

05

DIVENDRES

MAIG
1a CURSA DE LA DONA
DEL PLA DE L’ESTANY
100% SOLIDÀRIA PER A ONCOLLIGA.
Cal inscriure’s a: www.oncolligagirona.cat
fins al 28 d’abril.

10:00h
Pavelló de Porqueres
Inscripció + samarreta: 10€

