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Cursa de motocròs puntuable
pel campionat provincial. 

Organitza: Porqueres Motor Club 
30 € promoció

40 € resta categories.   
   

  

9 h · ZONA ESPORTIVA

Xerrada i col·loqui per conèixer la vitalitat que tenen 
les dites i refranys catalans avui dia fent esment 

d’aquelles que es diuen i es coneixen al Pla de 
l’Estany. 

A càrrec de Víctor Pàmies, expert en paremiologia.
*Aquesta activitat forma part del programa de 

dinamització del cicle expositiu “Català il·lustrat” 
i com acte de presentació del Voluntariat per la 

Llengua al Pla de l’Estany.

19 h · CENTRE CÍVIC

Duatló de muntanya puntuable per la Copa 
Catalana i lliga de clubs.

Organitza: Tribiketrainer 
24 € (+12 € no federats) 

10 h · ZONA ESPORTIVA

SESSIó dE CINEmA
PER NENS I NENES

IX CURSA AmERICANA
dE mOTOCRÒS

VI dUATLó dE mUNTANYA
dE PORQUERES

NOVEMBRE NOVEMBRE

NOVEMBRENOVEMBRE

www.porqueres.cat

MÉS INFORMACIÓ: www.esportsporqueres.com  ·  www.centrecivicporqueres.cat  ·  www.canginebreda.com  ·  http://www.bibgirona.cat/biblioteca/porqueres

24 26
Projectarem Pas a pas... Selecció de pel·lícules 
que fan créixer, sis històries poètiques, tendres i 

divertides. Durada: 45 minuts.

Activitat adreçada a mainada a partir de 2 anys.
Els nens i nenes aniran acompanyats d’un adult.

Cal inscripció a: biblioteca@porqueres.cat, per 
telèfon i/ o presencialment.

Demanem màxima puntualitat. 

17:30 h · BIBLIOTECA

09 18
XERRAdA: hI hA mÉS dITES
QUE LLONGANISSES!
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DIMECRES 8

BIBLIOXERRAdA
Un especialista ens 
parlarà sobre les 
malalties infeccioses. 
Amb la col·laboració 
de Fundació La 

Marató
de TV3.

18 h · BIBLIOTECA

DILLUNS 13

EndrApALLibrEs 
CLUB dE LECTURA 
INFANTIL
Comentarem
“El zoo d’en pitus”

de sebastià sorribas.

17 h · BIBLIOTECA

DIMECRES 22

L’HOrA
dEL COnTE
CONTES
dE POOOR!
A càrrec de

La Minúscula.
Adreçat a nens i nenes

a partir de 4 anys

17:30 h · BIBLIOTECA

DE L’1 AL 17 DE NOVEMBRE

EXpOsiCiÓ. APLECh. 
PRUdENCI BERTRANA
Entre 1905 i 1906 prudenci bertrana 
va realitzar trenta-sis dibuixos, 
retrats de literats catalans que 
havien d’il·lustrar el llibre de lectures 

Aplech. Ara es presenta el conjunt en 
una exposició creada pel Museu d’Art 

de Girona amb el suport de la 
diputació de Girona.

16 h · BIBLIOTECA

DISSABTE 11

TrObAdA d’ETnObOTÀniCA
COmPARTIm RECEPTES dE 
POSTRES I LICORS dE TARdOR 
Trobada d’etnobotànica de receptes de 
postres i licors fets amb plantes i fruits de 

la tardor. 
Organitza: Flora catalana.

17 h · CENTRE CÍVIC

DIMECRES 1

XVII mARXA
AmB BTT dE
PORQUERES
Marxa popular
amb bTT. 

35 km i 25 km.
Club Ciclista

pla de l’Estany
12 € (+3 € no federats)

9 h · ZONA ESPORTIVA

DISSABTE 4

“ROSTRES” 
EXpOsiCiÓ AL bOsC 
dE CAn GinEbrEdA
de la vigatana MUsKiLdA. 
L’exposició es podrà veure 

fins el 23 de desembre.
després de l’acte, refrigeri i 

còctel per a tots els assistents.

13 h · CAN GINEBREdA

DIUMENGE 5

IV mARXA
POPULAR A PEU
Marxa popular a peu
de 16 km de recorregut.
Organitza:

Grup Excursionista
porqueres

6 €

7:30 h · ZONA ESPORTIVA

DIUMENGE 5

VISITA GUIAdA AL
BOSC dE LES ESTUNES
I TIR AmB ARC
passejarem per la riba de l’estany, 
ens dirigirem a l’emblemàtic bosc 

de les Estunes i practicarem tir 
amb arc. Cal inscripció oficina de 

Turisme banyoles
10:30 h · APARCAmENT

LES ESTUNES

DIVENDRES 24

AnEM dE ViATGE
SRI LANKA
descobriu aquesta illa de 
l’Àsia meridional i de tradició 
mil·lenària a través de la mirada 
dels nostres protagonistes. 

Viatgers: Anna planadevall i 
david Martos. Activitat gratuïta.

21 h · CENTRE CÍVIC

DIUMENGE 26

GrUp EXCUrsiOnisTA
SORTIdA dE SANT 
NICOLAU A ROCACORBA
ruta de 4,5h de dificultat 
moderada. punt de trobada: 

Centre Cívic. Cal portar aigua, 
esmorzar i bon calçat.

Organitza: Grup Excursionista
de porqueres 

7 h · CENTRE CÍVIC

DISSABTE 18

CAsAL dE
LA GEnT GrAn
FESTA dELS SOCIS
A les 12h Ofici solemne a 
l’església de les pedreres

i a les 14h dinar al
restaurant La Carpa.

preu: 25 €.
per apuntar-vos:

del 30/10 al 14/11

DISSABTE 18

iX CUrsA AMEriCAnA 
dE mOTOCRÒS
Cursa de motocròs puntuable 
pel campionat provincial. 
Organitza: 
porqueres Motor Club.

30 € promoció, 40 € resta 
categories.

9 h · ZONA ESPORTIVA

DIUMENGE 26

VI dUATLó
dE mUNTANYA
dE PORQUERES 
duatló de muntanya puntuable
per la Copa Catalana

i lliga de clubs.
Organitza: Tribiketrainer

24 € (+12 € no federats)

10 h · ZONA ESPORTIVA

FEsTA dE
SANT ANdREU
dE mATA 
Ofici solemne i tot 
seguit a la plaça, 

audició de 3 sardanes 
i refrigeri per tots els 

assistents. 
11 h · ESGLÉSIA dE 

SANT ANdREU dE mATA

CONCERT dE
SANTA CECÍLIA 
patrona dels músics per preservar 
la veu. Alfons Encinas i músics i 
desprès del concert aperitiu. Les 
Comes de pujarnol i Associació 

Amics de pujarnol. dinar prèvia 
reserva a la Torra i més música. 

Aportació a partir de 3€

12 h · ESGLÉSIA dE PUJARNOL

bibLiOCinEMA
TARdA dE CINEmA
AmB ELS mÉS PETITS
Adreçat a nens i nenes a partir 
de 2 anys, acompanyats en tot 

moment per un adult. Gratuït. 
Cal inscripció a: biblioteca@

porqueres.cat
 

17:30 h · BIBLIOTECA

DIMECRES 29

CLUB dE
LECTURA
d’AdULTS 
Comentarem
“Tots els noms”

de José saramago.

19 h · BIBLIOTECA

DIJOUS 16 (1a SESSIó)

TALLER d’INICIACIó A LA 
PROGRAmACIó d’ORdINAdORS
basat en què els nens i nenes aprenguin 
a programar a través de jocs informàtics. 
s’adreça a alumnes de 10-12 anys i és 
gratuïta. Els instructors són voluntaris de 

la Universitat de Girona. Cal inscripció a la 
biblioteca. El taller consta de deu sessions, 

els dijous de 5 a 2/4 de 7 de la tarda.

17 h · BIBLIOTECA

DIJOUS 9

XErrAdA
hI hA mÉS dITES
QUE LLONGANISSES! 
Xerrada i col·loqui per 
conèixer la vitalitat que tenen 

les dites i refranys catalans 
avui dia. A càrrec de Víctor 

pàmies, expert en paremiologia.

19 h · CENTRE CÍVIC


