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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

05
DIJOUS

III CICLE DE

CINEMA DE DONES
DIJOUS 5, 12 I 19 MARÇ ES
PROJECTARAN DIVERSES PEL·LÍCULES.
L’aforament és limitat. Cal inscripció prèvia a:
biblioteca@porqueres.cat

A les 19h
Biblioteca Carles Fontserè

08

DIUMENGE

Març

ACTES DEL DIA

DE LA DONA
Aquest any a les 12h es convida a tothom a
participar a la ‘performance’ feminista que va
sorgir a Xile “Un violador al teu camí”. Després, a
les 14h, es canvia el tradicional sopar d’intercanvi
de plats per un bon dinar de la dona. A l’hora de les
postres, tindrem una sorpresa!

A les 12h (performance) a les 14h (dinar)
Centre Cívic

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

13

DIVENDRES

MONOGRÀFIC DEL MES
BOSSES DE TEIXIT
En aquest monogràfic aprendràs a crear la teva
pròpia bossa de tela. A càrrec d’Irene Bosch,
formada en patronatge industrial, patronatge a
mida i per espectacle.

3 sessions de 17h a 20h
Preu: 30€
Centre Cívic

ACTIVITAT ANUL·LADA

21

DISSABTE

VIII MILLA URBANA
DE PORQUERES
Cursa atlètica per categories de 1609
metres en un circuit tancat. Pre-benjamins i benjamis faran 804,5 metres.
Inscripcions a partir de les 16h. A partir de les
16:30h carreres.
Federats 3€, no federats 4€. Mateix dia
inscripcions amb 1€ de recàrrec.
Ajuntament de Porqueres

ACTIVITAT AJORNADA

01

DIUMENGE

XI FESTIVAL DE
PATINATGE ARTÍSTIC
Actuació de diferents grups que
integren el patinatge artístic Porqueres
i de diferents clubs de patinatge
convidats de tota la província.

A partir de les 17h
Pavelló de Porqueres
Més
informació
al
@patinatgeporqueres.

02
DILLUNS

facebook

EXPOSICIÓ
DONES DE CIÈNCIA
Del 2 al 26 de març.
Les dones a les quals retem homenatge
en aquesta exposició van haver de
lluitar no només per elles, sinó també
per obrir el camí de la integració al món
científic a altres dones, camí que encara
avui resta pendent en la construcció
d’una nova cultura on no podem
oblidar el paper que les dones juguen
en el terreny del coneixement i les
noves tecnologies.

Biblioteca Carles Fontserè

04
DIMECRES

EXPOSICIÓ

JOVES IL·LUSTRADORES
Del 4 al 26 de març.
Exposició amb 26 il·lustracions de 26
joves il·lustradores emergents del
moment.

Biblioteca Carles Fontserè

04
DIMECRES

BIBLIOXERRADA

PARLEM DE DOL,
L’AMAGUEM O NO?
A càrrec de Concepció Serra Teixidó i M.
Teresa Pujol Sabanés. Terapeutes IPIR
del Servei al Dol de Girona i formadores
per a centres de primària i secundària
en dol i atenció als menors. Activitat
organitzada per ‘Gosa pensar!’. Xerrada
oberta a tothom.

19:30h

05
DIJOUS

Biblioteca Carles Fontserè

ASSEMBLEA
GENERAL DE SOCIS
CASAL DE LA GENT GRAN
1a convocatòria: 16:30h
2a convocatòria: 17h
Sala del local social

05
DIJOUS

III CICLE DE
CINEMA DE DONES
Projectarem la pel·lícula “ELS DIES
QUE VINDRAN”.

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

19h

Biblioteca Carles Fontserè

06

DIVENDRES

RERE EL TELÓ
CARLES VIARNÈS
Música
“Un bàlsam absolut per a l’oïda”
Les creacions de Carles Viarnès dibuixen
uns paisatges cinemàtics i hipnòtics,
aparentment estàtics però en constant
moviment. Un univers sonor auster però
emotiu. Fràgil i a la vegada melancòlic.
Profund. Intemporal. Commovedor.
Pianos i efectes: Carles
Viarnès.

Presentanció del disc “NUN” a comarques
gironines: Les entrades es poden comprar
anticipadament a www.centrecivicporqueres.cat.

21h

Preu: 10€

Centre Cívic
Rere el Teló 2020 - 5a edició - Viu la cultura de prop!

08

DIUMENGE

‘PERFORMANCE’
FEMINISTA
En el marc dels actes del Dia Internacional
de la Dona portarem a terme una acció
reivindicativa contra la violència masclista
que s’estén per tot el món i realitzarem la
‘performance’ feminista que va sorgir a Xile
“Un violador al teu camí”.
Les professores d’Street Dance· Hip Hop del
Centre Cívic ens proposen una nova versió
“El culpable ets tu” amb una coreografia
inspirada en l’original i que convida a totes
les dones del
participar-hi!

12h

municipi

i

comarca

a

Centre Cívic

La lletra de la cançó i el vídeo de l’assaig, es
podrà trobar a les xarxes i en el díptic del
programa.

08

DIUMENGE

DINAR DE LA DONA
Aquest any Porqueres canvia el tradicional
sopar d’intercanvi de plats per un bon dinar
de la dona, per celebrar que enguany serà
un diumenge.
Menú adult: amanida verda, arròs, postres,
beguda (aigua, vi i gasosa), pa, cafè i gotes.
Menú infantil: plat combinat (macarrons i
escalopa amb patates), postres i beguda.
A l’hora de les postres tindrem una sorpresa!

14h

Centre Cívic

Adult: 10€
Infantil: 8€

Venda de tiquets al Centre Cívic del 24 de
febrer al 5 de març.

11

DIMECRES

HORA DELS MÉS PETITS
HISTÒRIA D’UN JARDÍ
A càrrec d’Eva González. Activitat adreçada
a famílies amb nens i nenes de 0 a 3 anys.

Biblioteca Carles Fontserè

17:30h

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

12
DIJOUS

III CICLE DE
CINEMA DE DONES
Projectarem la pel·lícula “FRANCES HA”.

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

19h

13

DIVENDRES

Biblioteca Carles Fontserè

ACTIVITAT ANUL·LADA

MONOGRÀFIC DEL MES
BOSSES DE TEIXIT
Apunta’t aquest monogràfic on aprendràs a
crear la teva pròpia bossa de tela i deixa de
malgastar bosses de plàstic! En aquest taller
dissenyarem i cosirem una bossa a mida de
les teves necessitats i gustos. A càrrec
d’Irene Bosch, formada en patronatge
industrial, patronatge a mida i per espectacle. Treballa en la seva pròpia marca,
descobreix la seva feina al seu instagram:
@irenebosc

Divendres 13 febrer de 17h a 20h
Divendres 20 de febrer de 17h a 20h
Divendres 27 de febrer de 17h a 20h
Preu: 30€

Centre Cívic

Es requereix un mínim de vuit alumnes.

14

DISSABTE

ACTIVITAT AJORNADA

LLIGA TERRITORIAL DE
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Campionat de gimnàstica artística
escolar, amb la participació de les
comarques de l’Alt Empordà, Baix
Empordà, Garrotxa, La Selva, Gironès,
Pla de l’Estany i Ripollès.

A partir de les 9:30h
Pavelló de Porqueres
Més informació: www.ceplaestany.cat

14

DISSABTE

ACTIVITAT ANUL·LADA

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

Biblioteca Carles Fontserè

12h

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

19
DIJOUS

ACTIVITAT ANUL·LADA

III CICLE DE
CINEMA DE DONES
Projectarem
MARCELA”.

la

pel·lícula

“ELISA

Y

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

19h

Biblioteca Carles Fontserè

20

DIVENDRES

ACTIVITAT ANUL·LADA

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 prèvia:
biblioteca@porqueres.cat

17h

21

DISSABTE

Biblioteca Carles Fontserè

ACTIVITAT ANUL·LADA

TRANSFORMEM EL
CÍVIC, FEM-LO MINI!

JORNADA PARTICIPATIVA
Volem que les famílies sigueu les protagonistes d’un nou espai de participació al
Centre Cívic de Porqueres. Un lloc on la
vostra veu serà clau per explorar noves
maneres de viure el Cívic. Ens agradaria fer
del Cívic un espai transformador, creatiu i
innovador a la mida dels més petits.
Busquem pares i mares amb empenta i
ganes de formar part d’aquesta nova
iniciativa per a tota la família. T’apuntes al
canvi?

A les 11h

Centre Cívic

21

DISSABTE

ACTIVITAT AJORNADA

VIII 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

21

DISSABTE

ACTIVITAT AJORNADA

UGANDA I CAMERUN
Anem de viatge

En aquest viatge per terres
descobrireu l’essència de les

africanes
societats

tribals, com viuen i com es relaciones amb el
seu entorn, i que malauradament cada cop
estan més amenaçats... Uns països que ens
serveixen per veure els contrastos de la
realitat africana a cavall entre la tradició i
conèixer l’Àfrica, i sobretot la seva gent... les
persones.
El

visionat

estarà

acompanyant

d’una

mostra fotogràfica que estarà disponible
fins al 30 de març. Viatgera: Betty Alcayde

A les 20h

Centre Cívic

25

DIMECRES

ACTIVITAT ANUL·LADA

CLUB DE
LECTURA D’ADULTS
Comentarem
‘Queda’t
amb
mi’
d’Ayòbámi Adébáyò. Autora nigeriana
amb una veu forta, amb sentit de
l’humor i disposada a destapar les
vergonyes i els tabús culturals que
envolten, encara a dia d’avui a la dona
en la maternitat.

19h

27

DIVENDRES

Biblioteca Carles Fontserè

ACTIVITAT ANUL·LADA

BIBLIOCINEMA
Projectarem la pel·lícula ‘Zog, Dragones
y heroinas’.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia:
biblioteca@porqueres.cat

17:30h

Biblioteca Carles Fontserè

ACTIVITAT ANUL·LADA

30
DILLUNS

HORA
DEL CONTE
‘CIGRÓ’ a càrrec de Txo titelles. Activitat
adreçada a nens i nenes a partir de 4 anys.

17:30h

Biblioteca Carles Fontserè

