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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

09
DISSABTE

BIBLIORUTA
RUTA LITERÀRIA
A partir de la novel·la
Charlotte de David Foekinos
Us proposem una excursió al Monestir de
Pedralbes, Barcelona, per fer una visita guiada a
l’exposició “Vida? o Teatre?” de Charlotte
Salomon (Berlín, 1917-Auswitch, 1943) per explorar
la relació entre text i imatge i les diferents capes
de significat i lectures de l’obra de Salomon.

15:30h

10

Monestir de Pedralbes

DIUMENGE

21€ (Cal inscripció)

RUN4CANCER
PORQUERES
ACTIVITATS ESPORTIVES
FEBRER 2019
Marxa popular no competitiva on tota la recaptació va destinada a la Lliga Catalana d’Ajuda al
malalt del Càncer. Recorregut: 10km i 5km.
Esmorzar i detall per a tots els participants.
Inscripcions anticipades a www.esportsporqueres.com

Zona Esportiva Miànigues

Sortida: 10h

10€
menors de 16: 8€

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

20

DIMECRES

MONOGRÀFIC DEL MES
APRENDRE A
PARLAR EN PÚBLIC
Et proposem una formació perquè aprenguis a
millorar la capacitat per comunicar-te en públic i
les habilitats per fer una bona exposició oral.
Aprendràs tècniques i estratègies de comunicació
oral basades en un treball a tres nivells bàsic.
Estàs preparat per perdre la por a parlar en públic?

Del 20 de febrer al 20 de març (5 sesions). Dimecres de 19h a 21h

24
DIUMENGE

80€

RUA DE
CARNESTOLTES 2019
A PORQUERES
Durant tota la rua animació amb el grup
Bufant Fort Street Band i finalment
psicolabis-vermut
per
a tots
els
assistents.

12:00h

Sortida: davant del pavelló i arribada a la Plaça Major

1,8
15
i 22
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

DIUMENGE

42º06’10” / 2º46’24”
On és el cívic?
CLOENDA DEL
CICLE EXPOSITIU
La cloenda serà el moment de mostrar quina
és l’expressió gràfica resultant de la vostra
participació en aquesta exposició i el
resultat del concurs. Descobrirem les
respostes correctes del concurs i es donarà
a conèixer el guanyador.

19:00h

Centre Cívic

Recordeu que hem ampliat el
termini perquè pugueu participar
a l’exposició i el concurs fins al 28
de gener. Necessitem la vostra
col·laboració per completar l’exposició!

08

DIVENDRES

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

De 17h a 19h

Biblioteca Carles Fontserè

Aforament limitat. Cal inscripció.

08

DIVENDRES

RERE EL TELÓ
LES COSES
EXCEPCIONALS - TEATRE
“La comèdia més lluminosa sobre les
crisis personals”
Pau Roca interpreta un monòleg hilarant i
honest sobre el sentiment de culpa que
creix quan sents que no has fet feliços els
que estimes i t’estimen. Una comèdia sobre
les crisis personals i sobre allò que estem
disposats a fer per aquells que estimem.

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

21:00h

Preu: 10€

Centre Cívic

09
DISSABTE

BIBLIORUTA
RUTA LITERÀRIA
A partir de la novel·la Charlotte
de David Foekinos
Us proposem una excursió al Monestir de
Pedralbes, Barcelona, per fer una visita
guiada a l’exposició “Vida? o Teatre?” de
Charlotte Salomon (Berlín, 1917 - Auswitch,
1943) per explorar la relació entre text i
imatges i les diferents capes de significat i
lecures de l’obra de Salomon.

Places limitades. Cal inscripció.

15:30h
Preu: 21€/persona
(inclou autocar i entrada)
Sortida: Biblioteca Carles Fontserè

10

DIUMENGE

RUN4CANCER
ACTIVITATS
ESPORTIVES 2019
Marxa popular no competitiva on tota la
recaptació va destinada a la Lliga Catalana
d’Ajuda al malalt del Càncer.
Recorregut de 10km i 5km.
10:00h

Zona Esportiva Miànigues

10€, menors de 16 anys: 8€
Esmorzar i detall per a tots els participants.

Inscripcions anticipades a:
www.esportsporqueres.com
Organitza: Club Atletisme Porqueres
Ajuntament de Porqueres i Lliga Catalana
d’Ajuda al malalt del Càncer

11

DILLUNS

ENDRAPALLIBRES
CLUB DE LECTURA
INFANTIL
Comentarem “Un regal sense obrir” de
Marianne Verge. Activitat adreçada a nens i
nenes de 10 a 12 anys.
17:00h

Biblioteca Carles Fontserè

15

DIVENDRES

A PORQUERES,
CREIXEM PLEGATS
Que l’aliment sigui la teva medicina a càrrec
de

la

Marta

Expòsito.

Especialista

en

dietètica i nutrició.

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

19:00h
Biblioteca Carles Fontserè

15

DIVENDRES

ANEM DE VIATGE
NORDKAPP - ARRIBAR AL
CAP DEL NORD AMB MOTO
Aquesta és l’experiència que ens explicaran
els seus protagonistes, recórrer en moto la
distància que separa Porqueres del punt
més nord del continent europeu.

Vols conèixer la seva experiència?
Una aventura excepcional!
No t’ho perdis!
Viatgers: Albert Abelenda i Nina Ribot

20:30h
Centre Cívic

16

DISSABTE

7è SWING
CARNESTOLTES
MUSIC STARS Temàtica de la festa
Amb la música en directe de Patricia Martin
& The Shiny Steps. Concurs de disfresses:
Premi a categoria individual i premi de grup.
Hi haurà servei de bar durant tota la nit i
pció “Pinxos&Tapes” de les 21h a les 22:30h
al Bar del Cívic.

5€

Centre Cívic

Obertura portes: 22h
Inici concert: 22:30h
Fi de festa: 01:00h

17

DIUMENGE

ESCAMBELLADA
EXCURSIÓ
TOT EL DIA
Activitat de lleure per a infants de
2n de primària a 2n d’ESO.
Cal portar l’autorització signada pels pares
que es pot trobar al bloc:
www.escambellblogspot.com
Més informació: escambellencs@gmail.com

17

DIUMENGE

DINAR - CALÇOTADA
FUNDACIÓ ONCOLLIGA

D’AJUDA AL MALALT DE CÀNCER
Menú: Calçots, vedella, botifarra i xuia, vi,
aigua, postres, cafè i gotes. Tot seguit
COUNTRY I BALLS DE SALÓ amb en Joan i la
Montse.

Cal portar coberts. Els tiquets es
vendran fins el 14 de febrer.

14h

Can Carreres

16€. Els tiquets es vendran als
següents llocs: Can Paliro,
Autoservei Ca la Lluïsa, Carnisseria Trias
Casals i Peixateria Mª Angels.

20

DIMECRES

MONOGRÀFIC DEL MES
APRENDRE A
PARLAR EN PÚBLIC
Et
proposem
una formació
perquè
aprenguis a millorar la capacitat per
comunicar-te en públic i les habilitats per fer
una bona exposició oral. Aprendràs
tècniques i estratègies de comunicació oral
basades en un treball a tres nivells bàsics.
Aquest monogràfic s’estructura en 5 sesions
on es combinarà la pràctia individual i el
treball en grup alhora que es van introduint
conceptes teòrics. Estàs preparat per perdre
la por a parlar en públic?

Del 20 de febrer al 20 de març (5 sesions)
Dimecres de 19h a 21h
Preu: 80€
Professora: Mònica Orpí - Músic i Coach experta en PNL

20

DIMECRES

HORA DEL CONTE
DE QUÈ S’HA DISFRESSAT
EL SENYOR DISBARAT?
A càrrec de Borinot Groc. Activitat adreçada
a nens i nenes a partir de 4 anys.

17:30h

22

DIVENDRES

Biblioteca Carles Fontserè

CLUB DE CINEMA
‘STEFAN ZWEIG.
ADIÓS A EUROPA’
Projectarem la pel·lícula ‘Stefan Zweig.
Adiós a Europa’ dirigida per Maria Schrader.
Adaptació cinematogràfica de la novel·la “El
món d’ahir. Memòries d’un europeu” de
Stefan Zweig. Després de la projecció
s’obrirà tertúlia oberta a tothom.

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

19:00h

24

DIUMENGE

Biblioteca Carles Fontserè

RUA DE
CARNESTOLTES 2019
A PORQUERES
Durant tota la rua animació amb el grup
Bufant

Fort

Street

Band

i

finalment

psicolabis-vermut per a tots els assistents.

12h

Sortida davant del pavelló
i arribada a la Plaça Major

25
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.

Biblioteca Carles Fontserè

17:00h

26
DIMARTS

DONACIÓ
DE SANG
Vine a donar sang i explica-ho a les xarxes
socials, als grups de WhatsApp d’amics i
familiars. Et proposem que sigui un
#sangfluencer i expliquis la importància de
donar sang per ajudar a salvar vides cada
dia.

Vine a donar sang i utilitza aquesta
etiqueta a les teves xarxes socials!

De 16h a 21h

28
DIJOUS

Organitza: Banc de sang

CASAL DE LA GENT GRAN
DIJOUS LLARDER
Caminada pel Pla de l’Estany i a les 19h
berenar-sopar al Local Social.
Per apuntar-vos: del 18 al 26 de febrer.
Cal portar coberts.

Preu socis: 10€ - Preu no socis: 14€
16:00h

Al Local Social

02
DISSABTE

2 MARÇ
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

2 MARÇ
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.

Per apuntar-vos del 18 al 27 de
febrer. Cal portar coberts.
A les 14h
Can Carreras
Preu socis: 14€ - Preu no socis: 18€

