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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

setembre

_

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

02
DILLUNS

INSCRIPCIONS
CLUBS DE LECTURA
Durant el mes de setembre us podreu inscriure
als clubs que ofereix la biblioteca per la temporada 2019-2020. A través de biblioteca@porqueres.cat, presencialment o al 972.58.38.98.

Biblioteca Carles Fontserè

11
DIMECRES

DIADA DE
CATALUNYA
Audició de sardanes a càrrec de la
Principal de Porqueres.
*En cas de pluja es farà a Can Carreres.

A les 19h
Plaça 11 de setembre

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

21
DISSABTE

32ª FESTA DEL
BOSC DE CAN
GINEBREDA
Taller de confecció de togues amb
interpretació lliure. Es posarà a disposició tela negra i eines per tallar i cosir.

11h

22
DIUMENGE

Bosc de Can Ginebreda

FESTA MAJOR
DE PUJARNOL
Comença amb una missa a Sant Patllari
per celebrar l’Aplec. Cantada de Goigs.
Aperitiu. Acaba amb el concert a càrrec
del grup “Udols de Llop”.

Pujarnol
A partir de les 12:30h

01

DIUMENGE

FESTA MAJOR DE
SANT LLOP DE
MIÀNIGUES
Ofici, audició de sardanes, cronoescalada, jocs de taula, espectacle familiar,
concerts i molt més. Totes les activitats
són gratuïtes excepte la Cronoescalada
Biciclista. Hi haurà servei de bar, crispetes, coques, gofres i entrepans. En cas
de pluja les actuacions es realitzaran a
l’interior de l’església.

Nucli de dalt de Miànigues
Tot el dia

Col·labora: Projecte Sonora

02
DILLUNS

INSCRIPCIONS
OBERTES ALS
CLUBS DE LECTURA
Durant el mes de setembre us podreu
inscriure als clubs que ofereix la
biblioteca per la temporada 2019-2020.
A través de biblioteca@porqueres.cat,
presencialment o al 972.58.38.98.
El club de lectura és una activitat
gratuïta i adreçada a tothom. Places
limitades; en cas que es superi el
nombre d’inscripcions, es sortejarà la
participació entre tots els inscrits de
cada club de lectura.
*ENDRAPALLIBRES (CLUB DE LECTURA INFANTIL). Per els nens i nenes a
partir de 5è a 6è de primària (de 10 a 12
anys). Previst pel 2n dilluns de cada mes
de 5 a 6 de la tarda. Mínim 8 places,
màxim 15 places.
*CLUB DE LECTURA D’ADULTS. Previst
pel 4t dimecres dels mesos parells a les
7 de la tarda.
*CLUB DE CINEMA (CLUB DE LECTURA). Espai de trobada de cinema i
literatura. Previst pel 4t divendres dels
mesos imparells a les 7 de la tarda.
*LLEGIR TEATRE (CLUB DE LECTURA).
Previst pel 1r divendres dels mesos de
novembre, febrer i juny. A les 7 de la
tarda i amb l’activitat complementària
d’anar al TNC a veure l’obra.

02
DILLUNS

INSCRIPCIONS ALS
TALLERS ANUALS
DELS CURS 2019-20
OFERTA TALLERS 19-20.
Potser encara no t’has recuperat del
trastorn postvacances però has de
tornar a la rutina! Ja s’han acabat les
vacances així que ja et toca pensar amb
la feina, l’escola, ... I sí! Sé amb el que
estàs pensant! Decidir quins tallers
faràs aquest curs al Cívic! Com sempre
no t’ho posem gens fàcil perquè hi ha
un munt d’opcions formatives per
escollir, i enguany encara te’n proposem més de noves... Què et recomanem? Doncs que consultis tota la
programació amb calma, perquè estem
segurs que hi ha tallers per tots els
gustos! Mira quina OFERTA!!!
Les classes comencen el 23 de setembre.

Centre Cívic
A les 17h

07

DISSABTE

EVENT CYCLING
FUNDACIÓ PASQUAL
MARAGALL
Activitat solidària de ciclisme indoor, on
tota la recaptació es destinarà a la
Fundació Pasqual Maragall per a la
investigació de l’Alzheimer.

Piscina municipal
5 sessions:
15:30h, 16:30h,
17:30h i 18:30h
1 sessió: 10€
2 sessions: 16€
3 sessions: 21€
4 sessions: 25€

Inscripcions:
www.esportsporqueres.com
Places limitades.

08

DIUMENGE

SOPAR CONCERT
PISCINA MUNICIPAL
Sopar concert de tancament de la
temporada d’estiu de la piscina municipal amb l’actuació del grup “Udols de
Llop”.

Piscina municipal
A les 21h
8€ (entrepà de botifarra
+ beguda + gelat)

11

DIMECRES

DIADA DE
CATALUNYA
Audició de sardanes a càrrec de la
Principal de Porqueres. *En cas de pluja
es farà a Can Carreres.

Plaça 11 de setembre
A les 19h

14

DISSABTE

SARDINADA
Dinar menú: sardines, pollastre i botifarra amb patates, postres, pa, vi i aigua,
cafè i gotes. Tot seguit ball amb Pepi i
Mª José. Cal portar coberts. Per
apuntar-vos: del 2 al 10 de setembre al
casal de 14h a 19h.

Can Carreres
A les 14:00h
14€ socis i 18€ no socis.

19
DIJOUS

XERRADA QUÈ CAL
SABER DE LA SALUT
BUCODENTAL?
A càrrec de Gemma Fontbernat (Farmacèutica). Programa d’educació sanitària
a la gent gran.

Casal de la Gent Gran
A les 17:00h

20

DIVENDRES

HORA
DEL CONTE
“El millor regal del món” a càrrec de
Cacauet
teatre. Teatrí
d’ombres.
Activitat adreçada a nens i nenes a
partir de 4 anys.

Biblioteca Carles Fontserè
17:30h

21

DISSABTE

32ª FESTA DEL BOSC
DE CAN GINEBREDA
Taller de confecció de togues amb
interpretació lliure. Es posarà a disposició tela negra i eines per tallar i cosir.
Convidem a tothom a posar-se la toga i
fer la seva paròdia. Final de festa amb
música en viu i destí final de les togues.
Aquest any serà una festa amb carmanyola. Tots els participants s’hauran de
portar el menjar i el beure. Es pot venir
a una o ambdues activitats. Qualsevol
consulta a info@canginebreda.cat

Bosc de Can Ginebreda
A partir de les 11h

21

DISSABTE

INAUGURACIÓ DEL
CURS 2019-20 DEL
CENTRE CÍVIC
Tota la programació es publicarà a
www.centrecivicporqueres.cat i a les
xarxes socials.

22

DIUMENGE

FESTA MAJOR
DE PUJARNOL
12:30h - Missa a Sant Patllari per
celebrar l’Aplec. Cantada de Goigs.
Aperitiu.
14:30h - Dinar de Festa Major
Reserves abans de 18 de setembre al
whatsapp d’en Jordi 636 76 66 62 o al
972 570 102 Ajuntament de Porqueres.
16h - Actuació del Mag Pau.
17h - Concert a càrrec del grup Udols de
Llop.
Pastissos fets a casa, tast de ratafies
(casolanes i de proximitat). Porteu el
vostre pastís i la vostra ratafia per
participar al concurs.

Pujarnol
A partir de les 12:30h

25

DIMECRES

HORA DELS
MÉS PETITS
“Contes amb xumet” a càrrec de David
Planas. Activitat adreçada a famílies
amb nens i nenes de 0 a 3 anys.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia
a
biblioteca@porqueres.cat
o
al
972.58.38.98

Biblioteca Carles Fontserè
17:30h

25

DIMECRES

EL VALOR
DE L’AIGUA
Donem a l’aigua tot el seu valor. En
benefici nostre i del medi ambient.
Organitzen:
Punt
d’assessorament
energètic del Pla de l’Estany, Consell
Comarcal del Pla de l’Estany, Ajuntament de Porqueres.
Col·labora: Aigües de Banyoles

Centre Cívic
A les 19h

28
DISSABTE

SERVIDORES
I SERVIDES
TEATRE BENÈFIC PER
L’ONCOLLIGA GIRONA.
Qui serveix i qui és servit? Qui dona les
ordres i qui les compleix? Qui és a dalt i
qui és baix? Potser aquestes preguntes
són relativament fàcils de respondre...Però i si la pregunta és “qui és més
feliç?”.

Centre Cívic

A les 20:30h

10€. Venda a partir del 9 de setembre
a la secretaria del Centre Cívic

29

DIUMENGE

EL MÓN DE
LES CIGONYES
Us proposem una passejada per descobrir
la nova llacuna del costat de l’Estany que
és l’hàbitat de fauna molt diversa,
especialment d’aus d’aiguamoll com les
cigonyes. Explicarem un bonica història, la
de la reintroducció de les cigonyes i, tot
jugant i experimentant, coneixerem a fons
aquest animal tan singular.

A les 11h

Preu: gratuït

Camp de futbol nou Banyoles
Més info: Oficina de Turisme de
l’Estany - Telèfon 972 58 34 70 turisme@ajbanyoles.org.

