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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

03

DIVENDRES

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!

Centre Cívic

05

DIUMENGE

Preu: 40€

3 de maig de 18h a 21h
4 de maig de 10h a 18h

I CURSA DE LA DONA
DEL PLA DE L’ESTANY
Cursa de la dona de caràcter solidari on tots els
beneficis es destinen a la Fundació Oncolliga
Girona. Recorregut 5km.

Sortida a les 10h
Pavelló Municipal
Preu: 10€
Inscripcions a www.oncolligagirona.cat

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

17
al 20

Del

FESTA MAJOR DE
PORQUERES
2019
Per més informació cartipàs
i www.porqueres.cat

25
DISSABTE

A PORQUERES
CREIXEM PLEGATS
El Joc en l’educació infantil (xerrada+taller) a
càrrec de la Marta Grauges (mare, mestra i
psicomotrista). Aforament limitat. Cal inscripció
prèvia a biblioteca@porqueres.cat.

A les 10h
Llar d’infants Els Trapelles

01

DIMECRES

III TORNEIG
MIXT VÒLEI 4X4
Torneig de vòlei obert a tothom on és
obligatori que els equips siguin mixtos.
Trofeus pels tres primers equips categories
or i plata.
Inscripcions cvporqueres@gmail.com

Pavelló Municipal

A les 9h

Preu: 8€/ per jugador
Més info: www.esportsporqueres.com

03

DIVENDRES

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

3,
10,
17,
24
i 31
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.

04
DISSABTE

VISITA GUIADA
A CAN TISTA

S’ofereix visita guiada a l’estudi del polifacètic artista Carles Fontserè. Aforament
limitat. Cal inscripció prèvia a biblioteca@porqueres.cat.

A les 12h
Can Tista

05

DIUMENGE

I CURSA DE LA DONA
DEL PLA DE L’ESTANY
Cursa de la dona de caràcter solidari on tots
els beneficis es destinen a la Fundació
Oncolliga Girona. Recorregut 5km.

Sortida a les 10h
Pavelló Municipal
Preu: 10€
Inscripcions a www.oncolligagirona.cat

05

DIUMENGE

LA LLEGENDA
DE LES GOGES
Quins secrets amaga el bosc de Les
Estunes? Com és que hi ha travertí? Com es
van formar les esquerdes per les que podem
passar? Qui són aquests éssers fantàstics
que l’habiten? Descobrirem el bosc, explicarem la llegenda de les goges amb titelles i
farem un taller per confeccionar el nostre
propi titella.

A les 11h (durada 2h)
Aparcament de les Estunes
Preu: gratuït
Més info: Oficina de Turisme de
l’Estan - Telèfon 972 58 34 70 turisme@ajbanyoles.org.

06
DILLUNS

HORA DEL CONTE
KA-KE-KI Kontes
a càrrec de La Senyoreta. Activitat adreçada
a nens i nenes a partir de 4 anys.

17:30h

Biblioteca Carles Fontserè

09
DIJOUS

CASAL DE LA GENT GRAN
XERRADA INFORMATIVA
EXCURSIÓ A PORTUGAL
Xerrada informativa de la excursió a
Portugal dels dies de l’1 al 9 de setembre (circuit de 9 dies).

17:00h

10

DIVENDRES

Local social

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.

De 17h a 19h
Biblioteca Carles Fontserè

10

DIVENDRES

RERE EL TELÓ
CASES - Instal·lació interactiva
“Travessa la fina línia que separa la
realitat de la ficció.”
Cases és una proposta interactiva que,
prenent com a base els jocs infantils - la
casa de nines i el joc de construcció - i el so
com a creador d’espais íntims o imaginaris,
ens obre
diferents.

la porta a quatre històries
Quatre
espais
emocionals

femenins al descobert i un homenatge a la
memòria
dels
objectes.
Relats
que
sorgeixen a través d’un testimoni sonor i
acaben allà on ens condueix la imaginació.

Creació i disseny: Xesca Salvà
Les entrades es poden comprar anticipadament
a www.centrecivicporqueres.cat.

Sessions: 18:45h, 19:30h, 20:15h, 21h,
21:45h, 22:30h. Vuit espectadors per
sessió. Es visiten dues de les quatre cases.
Centre Cívic
Rere el Teló 2019 - 4a edició - Viu la cultura de prop!

11

DISSABTE

CAMPIONAT DE
PETANCA DE PRIMAVERA
DOBLETES
Campionat de petanca obert a tothom en la
modalitat
de
dobletes.
Inscripcions
618311274 (Toni) i 658808297 (Narcís).

09:00h
Pistes municipals, plaça dels poetes.

13
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.

A les 17h

15
13

DDIIM
L LEUCNRSE S

Biblioteca Carles Fontserè

BIBLIOTALLER
ENDRAPALLIBRES

Taller de
realització
de flors INFANTIL
de paper a
CLUB
DE
LECTURA
càrrec de Gemma Riba (llicenciada en

Comentarem “La pel·lícula de la vida” de
Belles Arts). Aforament limitat. Cal
Maite Carranza. Activitat adreçada a nens i
inscripció prèvia a biblioteca@porquenenes de 10 a 12 anys.

res.cat.

17:00h

17:30h

Biblioteca Carles Fontserè
Biblioteca Carles Fontserè

17,18,19i 20
DIVENDRES, DISSABTE, DIUMENGE I DILLUNS

FESTA MAJOR DE
PORQUERES
2019

18

DISSABTE

FESTIVAL DE
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Espectacle/Exhibició de Gimnàstica Artística a càrrec de tots/es els/les gimnastes del
club Gimnàstica Artística Porqueres.

De 10:30h a 11:30h
Pavelló de Porqueres

19

DIUMENGE

XI TROBADA
DE VESPES
Concentració i inscripcions a partir
de les 9h del matí. A les 10h sortida
ruta controlada de 39km amb parada
esmorzar. Refrigeri i espectacle STUNT
a les 12:45h. Sorteig de regals 13:30h.
Sortida i Arribada Plaça Major
15€ (Esmorzar, detall i sorteig)
Acompanyants 10€ (esmorzar)

25
DISSABTE

ROCACORBA
GRAN FONDO
Marxa cicloturista amb dos recorreguts,
89km i 148km. Més informació i inscripcions
a www.rocacorbagranfondo.com.

A les 9h
Sortida Pavelló Municipal
d’esports - Arribada Rocacorba

25
DISSABTE

A PORQUERES,
CREIXEM PLEGATS
El Joc en l’educació infantil (xerrada+taller) a càrrec de la Marta Grauges (mare,
mestra i psicomotrista). Aforament
limitat. Cal inscripció prèvia a:
biblioteca@porqueres.cat.

10h

Llar d’infants Els Trapelles

26

DIUMENGE

DE L’ESTANY
A LES ESTUNES
A les 11h (durada 2h)
Aparcament de les Estunes
Preu: gratuït
Més info: Oficina de Turisme de
l’Estan - Telèfon 972 58 34 70 turisme@ajbanyoles.org.

27
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

Biblioteca Carles Fontserè

27
DILLUNS

A PARTIR DEL 27 DE MAIG

RESERVA DE PLACES
TALLERS ANUALS 19-20
Iniciem el període de reserva de plaça dels
alumnes que enguany han completat algun
taller anual i volen reservar la seva plaça pel
curs que ve. Aquells alumnes que s’hagin
matriculat durant el curs i hagin pagat la
quota fins el mes de juny gaudiran d’una
matrícula reduïda pel curs 2019-20.
L’abonament de la matrícula reduïda es farà
mitjançant domiciliació bancària el 2 de
setembre, dia que s’iniciaran les inscripcions
generals. Per formalitzar la reserva cal
presentar el document de reserva (que
trobareu a la web i a la secretaria) degudament omplert i signat. Els alumnes que no
vulguin reserva plaça durant aquest
períodes hauran d’esperar a inscriure’s a
partir del 2 de setembre i no gaudiran de la
matrícula reduïda ni de la reserva de plaça.
El període de reserva de places finalitza el 28 de juny.

29

DIMECRES

CLUB DE
LECTURA D’ADULTS
Per comentar la lectura “Cims borrascosos”.

19h

Biblioteca Carles Fontserè

31
DIJOUS

MONOGRÀFIC DEL MES
PINTURA PLENAIRISTA
Amb aquest monogràfic tindràs l’oportunitat d’iniciar-te o millorar els teus coneixements de pintura, ho faràs a l’aire lliure, on la
llum i les formes seran les protagonistes. El
vincle amb l’entorn i la plasmació d’aquest
en una tela és la raó de ser d’aquest taller.
Vine a descobrir la mirada dels mestres de
l’impressionisme francès i també les noves
tècniques de dibuix a la natura.
Divendres de 18h a 21h. 4 sessions
(del 31 de maig al 21 de juny)
Preu: 40€
Professor: Miquel Samaniego - Artista plàstic

02

DIUMENGE

JUNY

CONCERT A CAPPELLA
COR DE PORCS
En la seva quarta temporada, el grup vocal
“cor de porcs” presentarà el seu nou
repertori, eclèctic i sense complexos, en un
espai molt emblemàtic del nostre municipi,
l’esglèsia de Sta. Maria de Porqueres. Els
que ja heu gaudit dels refilets d’aquest grup
de cantaires no us podeu perdre aquesta
actuació i els que encara no els coneixeu no
us perdeu aquest concert que promet ser
memorable!
A les 17h i a les 19h
Preu: 5€ + despeses de gestió (1€)
Presencial: A la secretaria del Centre Cívic
de dilluns a divendres de 17h a 21h.
En línia: www.centrecivicporqueres.cat
Aforament limitat. No es vendran entrades el
mateix dia de l’actuació.

11

DIMARTS

JUNY

CASAL MUSICAL
QUE AFINI QUI PUGUI
L’estiu és rock!
Informació del Casal
Edats i grups:
Grup “petits”: P3-P5
Grup “mitjans”: 1r-4t
Grup “grans”: 5è-1r ESO
Dates:
De l’1 al 31 de juliol
Lloc:
Centre Cívic
Horari:
De 9h a 13h. Servei d’acollida de 8h a 9h
Inscripcions:
Per internet: www.centrecivicporqueres.cat
del 25 d’abril al 12 de maig. Cal omplir el
formulari d’inscripció online i presentar
presencialment la documentació requerida.
Per més informació: escola@pitusiflautes.com o al 972 573 612.

A les 20h
Centre cívic
Preu: 50€/setmana
47€/setmana*
*Tarifa reduïda per a famílies
monoparentals o nombroses
i germans.
Organitza: Escola de música Pitus i flautes

