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Una exposició que vol mostrar les dones 
que formen part de la vida del Centre Cívic 

de Porqueres. Algunes d’elles les coneixeu 
molt bé, d’altres potser no sabeu qui són, però 

totes elles, són dones cíviques, dones que en el 
Centre Cívic de Porqueres hi tenen el seu lloc. 

Fotografies: Irene Serrat. 
Inauguració divendres 10 de març, a les 8 del 

vespre. Al finalitzar l’acte, refrigeri pels assistents.
Aquesta activitat està inclosa dins els actes del Dia 

Internacional de la Dona.

20 H / CENTRE CÍVIC

Entra en funcionament aquest equipament que 
oferirà serveis com a un Punt d’Informació Juvenil, 

la dinamització de cursos i tallers, una aula 
d’estudi, propostes d’activitats juvenils i un espai 
de participació activa per al jovent del municipi. De 

dimarts a divendres de 16 a 20h. 

Més informació: dinamitzadorajuvenil@porqueres. 
cat / C/ Pere Calders, 10 / mòbil 670550729. 

Segueix-nos al facebook i instagram.
I fes córrer la veu!!! 

16 h / LOCAL SOCIAL JOVE

En aquesta sortida continuarem el GR-92 allà 
on el vam deixar i farem el tram de Tordera a 

Sant Martí de Montnegre. Recordeu que és una 
sortida de tot el dia.

Per aquesta sortida cal fer una inscripció de 10€ a 
la secretaria del Centre Cívic per l’autocar. La data 

límit per inscriure’s és el dia 13 de març.
Punt de trobada: Plaça del Centre Cívic.

Distància: 23km – dificultat moderada
Cal portar aigua, esmorzar, dinar i bon calçat.

Organitza: El Grup Excursionista de Porqueres.

7.30 H / CENTRE CÍVIC

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
A PORQUERES, DONES CÍVIQUES

LOCAL SOCIAL JOVE
DE PORQUERES

GR-92: TORDERA - 
SANT MARTÍ DE MONTNEGRE
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www.porqueres.cat

MÉS INFORMACIÓ: www.esportsporqueres.com  ·  www.centrecivicporqueres.cat  ·  www.canginebreda.com  ·  http://www.bibgirona.cat/biblioteca/porqueres
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Cursa atlètica per categories que es disputa en un 
circuit urbà tancat de 1609 metres. 

Prebenjamins i benjamins fan 804,5 metres.

Organitza: Club Atletisme Porqueres 
Anticipades 2 €, mateix dia 3 €.

16 h / AJUNTAMENT

V MILLA URBANA
DE PORQUERES
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DIVENDRES 3 

Música: PRIBIZ
RERE EL TELÓ
aquesta banda de 
Barcelona ens presentaran 
en format acústic el seu 
disc “carousel” 

Taquilla inversa. Preu 
recomanat

21 h
CENTRE CÍVIC

DISSABTE 4 

sORTiDa
BOTÀNica
FLORA CATALANA
anirem fins a Orfes i 
tot vorejant la riba del 

Fluvià observarem la 
flora típica de la ribera. 

Organitza: Flora catalana. 
activitat gratuïta.
9.30 h

DILLUNS 6 

DiNaMiTZaciONs
PARC DE SALUT
I BERENAR 
SALUDABLE
Gratuït. Les realitza

una professional
de la salut i/o l’esport.

16.15 h 
PLAÇA MAJOR

DIUMENGE 12
6a
cONcENTRaciÓ: 
A PORQUERES 
EL CAMÍ D’ITACA 
CONTINUA

19 h
PLAÇA MAJOR

DISSABTE 11
sEssiÓ 
D’ETNOBOTÀNica
FLORA CATALANA
En aquesta sessió volem 
conèixer i compartir remeis pels 

problemes digestius. Participa-
hi! Organitza: Flora catalana. 

activitat gratuïta i col·laborativa.
17 h
CENTRE CÍVIC

DIVENDRES 17 

TEaTRE:
SOLFATARA
RERE EL TELÓ
Tot gira al voltant d’una 
taula i els seus usos més 

comuns: un esmorzar, un 
dinar i un sopar… Taquilla 

inversa.  Preu recomanat.
21 h · CENTRE CÍVIC

DIMECRES 29 

CLUB DE LECTURA 
aDULTs
Ens trobem per a 
comentar les lectures
de Montserrat Roig.

Gratuït.
cal inscripció prèvia.

19.15 h
BIBLIOTECA

DILLUNS 20

DINAMITZACIONS 
PaRc DE saLUT
Les realitza un 
professional de la salut 
i/o l’esport. 
Gratuït.

16.15 h
ZONA ESPORTIVA

DIJOUS 23

L’HORa DELs MÉs 
PETiTs: ANIMALETS
Per a infants de 0 a 3 anys 
amb tot un seguit d’històries 
protagonitzades per 
animalets. 

cal inscripció prèvia. 
Gratuït. 

17.30 h
BIBLIOTECA

DIMECRES 1 

EXPOsiciÓ: 
BIBLIOART 
PROJECTE 
ARTÍSTIC
Una exposició 

col·lectiva inusual 
per concepte i 

per format.
16 h

BIBLIOTECA

LOCAL SOCIAL JOVE 
DE PORQUEREs
a partir de l’1 de març 
entra en funcionament un 
equipament destinat als 

joves de Porqueres!
accés gratuït per a joves 

d’11 a 16 anys.

16 h
LOCAL SOCIAL JOVE

DIMECRES 8 
INTERCANVI DE 
PARELLES i MÉs 
cONTEs
Roal Dahl va escriure 
contes per adults que no 

són tant coneguts, però 
són molt enginyosos. 

activitat gratuïta.
19 h

BIBLIOTECA

16è SOPAR DE LA 
DONA TREBALLADORA
Volem celebrar el Dia 
internacional de la Dona 
Treballadora amb un sopar 

d’intercanvi de plats. cal 
portar un plat dolç o salat per 

compartir, beguda i coberts.

20.30 h
CENTRE CÍVIC

DILLUNS 6 
HORa DEL cONTE: 
QUINES UNES 
ELLES!
Les dones són 
protagonistes de totes 

les històries que ens 
explicaran.  

activitat gratuïta
17.30 h

BIBLIOTECA

DISSABTE 18

EscaMBELLaDa CAMÍ
DE RONDA + ACTIVITATS
activitat de lleure mensual per 
a nens i nenes de 2n a 6è de 
primària. anirem cap a la costa 
a fer un tram del camí de ronda. 

Més informació i inscripcions a: 
escambellencs@gmail.com (places 

limitades). Organitza: Escambell.

10.30 h · CENTRE CÍVIC

V MILLA URBANA 
DE PORQUEREs
cursa atlètica per 
categories en un circuit 
urbà tancat. Organitza: 

club atletisme Porqueres 
anticipades 2 €, mateix 

dia 3 €.

16.30 h
AJUNTAMENT

SORTIDA
BOTÀNICA
FLORa caTaLaNa
En aquesta sortida 
coneixarem la flora dels 

recs i les hortes que 
es troben entre salt i 

Bescanó.

15 h

DIVENDRES 31 

iNaUGURaciÓ
DE L’EXPOsiciÓ
“MIRADES A FONTSERè”
Un recull fotogràfic de diferents 
mirades a carles Fontserè.

Disponible del 31/3 al 30/4.

19.30 h
BIBLIOTECA

DOcUMENTaL ART I REBEL.
LIA. CARLES FONTSERè A 
CONTRACORRENT
Un film d’albert abril i produït per Films 
de l’Orient. El film descriu l’artista carles 
Fontserè com un personatge de difícil 

classificació, un artista que sempre va 
seguir el seu propi camí.

20 h
BIBLIOTECA

aNEM DE ViaTGE
 A PEU DE MAR A MAR:
LA TRANSPIRINENCA
Vet aquí una caminada que ens 
queda ben a la vora, però que potser 

no té tot el renom que mereix: la 
Transpirinenca. activitat gratuïta.

20.30 h
CENTRE CÍVIC 

DIUMENGE 26

sORTiDa
aL PALAU 
BLAUGRANA
sortida al palau 
blaugrana per veure el 

partit de la lliga acB 
entre el Barça i el 

Morabanc andorra. 20 € 
(entrada i visita museu)

8.45 h

GR-92: TORDERA - SANT 
MARTÍ DE MONTNEGRE
La sortida del grup excursionista 
del mes de març continua amb el 
seu recorregut pel GR-92.

Organitza: Grup Excursionista de 
Porqueres. activitat gratuïta

7.30 h
CENTRE CÍVIC

A c t e s  d e l  d i A  i n t e r n A c i o n A l  d e  l A  d o n A  t r e b A l l A d o r A

DIVENDRES 10
A PORQUERES, 
DONES CÍVIQUES
EXPOsiciÓ
Una exposició que vol 
mostrar les dones que 

formen part de la vida del 
centre cívic de Porqueres.

20 h
CENTRE CÍVIC

DILLUNS 13
cLUB DE
LEcTURa
iNFaNTiL 
ENDRAPALLIBRES
Ens trobem per a comentar 

el llibre del mes. 
activitat gratuïta.

17 h
BIBLIOTECA

DIUMENGE 19 

V ESPERXADA
GRaN FONs BTT
Marxa de gran fons amb 
BTT amb 3 recorreguts 
per escollir. Organitza: 
cc sendicat del Pedal

26 € anticipades, 30 € 
mateix dia.

8 h
ZONA ESPORTIVA

mailto:escambellencs@gmail.com

