
FESTa
primavera
                        del Municipi de 

PORQUERES
14, 15, 16 i 17 de maig de 2021

 de 



FESTa
primavera                         del Municipi de 

PORQUERES 14, 15, 16 i 17 de maig de 2021

 de 

FE
STa

pr
im

av
er

a
   

   
   

   
   

   
   

   
de

l M
un

ici
pi 

de
 

PO
RQ

UE
RE

S
14

, 1
5, 

16
 i 

17
 d

e 
ma

ig 
de

 2
02

1

 d
e 

Com sempre que 
s’acosta la primavera i ja 
entrem al mes de maig, 
tots els porquerencs i 
porquerenques tenim 
una data marcada, 
concretament el tercer 
diumenge de maig: la 
nostra Festa Major.

Aquest any no la podrem 
celebrar com a tal, però 
sí que podrem gaudir 
de l’essència del que 
representa. La Festa 
Major és com el nostre 

“aniversari” col·lectiu, és aquell dia que celebrem el 
que som: un municipi actiu i dinàmic amb gent que 
té moltes ganes de compartir moments i vivències. 
És per aquest motiu que no volem perdre el que 
representa.  

Tot i que estem vivint uns temps complicats, és 
important que en mantinguem l’essència, perquè 
quan tota aquesta situació s’acabi tornarem a 
compartir els moments i espais que tenim al municipi. 

Veureu que hem hagut de repensar totes les activitats 
i espais. Hi ha actes per a tothom i us convidem a 
assistir -amb cita prèvia, això sí- a aquells que més us 
interessin. Sapigueu, però, que també se’n podrà fer el 
seguiment de manera telemàtica.

Sí, aquest any toca mantenir i valorar les coses 
essencials. Gaudim de la Festa de Primavera del 
municipi de Porqueres i participem-hi com toca: amb 
distància, mascareta, neteja de mans i ventilació. 
Però posem-hi per davant alegria, felicitat, cultura i 
diversió!

Dissenyadora gràfica amb més de 20 anys d’experiència, diplomada 
en empresarials per la Universitat de Girona i màster en comunicació 
multimèdia per l’Escola Universitària Politècnica de Mataró, ha 
desenvolupat projectes gràfics, editorials, web i de disseny corporatiu 
tant per al sector públic com el privat.

Inquieta per conèixer diferents tècniques d’il·lustració per enriquir els 
seus projectes gràfics, es va formar a l’Escola Municipal d’Art de Girona 
i amb altres artistes referents per a ella en la il·lustració, com Rebecca 
Dautremer. Va publicar amb l’Editorial Barcanova i recentment ha 
col·laborat amb l’Ajuntament de Porqueres il·lustrant el conte Carles 
Fontserè en clau de conte.

Sempre en formació contínua i implicant-se en els projectes des de 
la creació fins a la preimpressió, mostra en els seus treballs un gran 
compromís, honestedat i passió per la feina ben feta.

“El cartell de la Festa de Primavera volia que tingués un aire fresc, viu, 
festiu, alegre; que fos una explosió  de color per transmetre una imatge 
de festa sense que fos molt explí cit, un punt abstracte, un punt poè tic.

Detalls subtils de flors, de mú sica, d’espectacles, d’entitats, de 
persones; detalls que identifiquen Porqueres i la seva festa: activa, 
participativa, popular i plural. I l’ú ltim detall, un paraigü es plegat… 
confiant que aquest any no calgui agafar-lo!”

Francesc Cabanyes Collell, en Xicu, neix a Serinyà (Pla de l’Estany) 
el 29 de setembre de 1945. És fill d’una família de masovers que 
es traslladen primer a Centenys i, després, a Porqueres.

Durant la infantesa va a l’escola a Serinyà, però a partir dels 12 
anys comença a treballar com a assalariat en feines del camp 
o de bosquetà i, més endavant, en una fàbrica de mobles de 
Banyoles, on es familiaritza amb el món de la fusta. Som a l’any 
1962 i és en aquest moment quan, de forma autodidacta, fa les 
primeres talles i s’interessa, sobretot, per l’escultura. Explora, 
experimenta i treballa amb diferents materials i tècniques. 
També és en aquests anys quan entra en contacte amb l’escultor 
Domènec Fita, que l’aconsella, i s’endinsa de ple en el món 
artístic com a integrant (i un dels fundadors) del grup TINT de 
Banyoles.

Els anys 70 són el punt de partida del projecte del qual en Xicu 
està més orgullós: el Bosc de Can Ginebreda. Com ell mateix diu: 
«Ara que estic al tram final de la meva vida artística i biològica, 
puc dir, amb una mica de complaença, que de totes les idees que 
sempre se m’han acudit, la millor ha estat fer el Bosc d’Escultures 
de Can Ginebreda i fer-ne hereu el meu poble, Porqueres, que 
garantirà que sempre serà un espai públic per a tothom.»

En Xicu no s’ha interessat mai per formar part del que se’n diu 
la “cultura oficial”; més aviat s’ha preocupat de dialogar amb 
els materials i treure’n el màxim partit per parlar dels seus 
interessos: el sexe, l’amor, la pell, l’erotisme, però també la 
política i la crítica social. I tot això es pot veure, tocar i sentir en el 
bosc, on escultura i natura van de la mà i permeten que tothom 
que s’hi passeja pugui sentir aquesta manera especial i única que 
té en Xicu de concebre l’art.

I sí, és el llegat d’en Xicu al poble de Porqueres, però també 
podríem dir que és el llegat universal d’un artista profundament 
arrelat a la seva terra i a la seva gent que ha fet del bosc el gran 
projecte de la seva vida.

EL PREGONERBENVINGUDA LA CARTELLISTA
Xicu Cabanyes
Artista i activista cultural

Francesc Castañer
Alcalde de Porqueres

Emma Reixach
Dissenyadora del cartell de la Festa de Primavera



Divendres, 14 de maig 
A les 19.30 h al pavelló

Pregó inaugural amb Xicu Cabanyes i presentació 
del cartell amb Emma Reixach

L’acte acabarà a l’exterior del pavelló amb el castell de 
focs protagonitzat per Gàrgoles de foc.

Activitat gratuïta amb retirada prèvia d’entrades al pavelló. 
Aforament limitat.

A les 20 h a la plaça Major

Concert amb La Sra. Tomasa

Preu: 2 €. 

Venda anticipada d’entrades a www.porqueres.cat.
Aforament limitat.

Dissabte, 15 de maig
A les 11 h al pavelló 

Homenatge a la Gent Gran

Acte exclusiu per a les persones homenatjades 
i els seus familiars.

A les 11.30 h a la plaça Major

Música en família amb Xiula

Activitat gratuïta amb retirada prèvia d’entrades 
a www.porqueres.cat. Aforament limitat.

A les 13 h a l’Estudi Taller Carles Fontserè

Vermut musical amb David Mauricio

Preu: 5 €

Venda anticipada d’entrades a www.porqueres.cat.
Aforament limitat.

A les 19 h a la plaça Major

Concert amb Bicèfal i Mafalda

Preu: 2 €

Venda anticipada d’entrades a www.porqueres.cat.
Aforament limitat.

Diumenge, 16 de maig
A les 11.30 h al pavelló

Circ en família amb Koselig

Activitat gratuïta amb retirada prèvia d’entrades 
a www.porqueres.cat. Aforament limitat.

A les 12 h a la plaça Major

Concert amb El Pony Pisador

Preu: 2 €

Venda anticipada d’entrades a www.porqueres.cat. 
Aforament limitat.

A les 12 h a l’església de Sta. Maria de Porqueres

Ofici solemne seguit d’una audició de sardanes

A les 13 h a l’Estudi Taller Carles Fontserè

Vermut musical amb Maria Jaume

Preu: 5 €

Venda anticipada d’entrades a www.porqueres.cat. 
Aforament limitat.

A les 17 h al Centre Cívic

Escambellada de primavera

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a escambellencs@gmail.com.

A les 19.30 h a la plaça Major

Concert amb la Cobla Orquestra Selvatana

Activitat gratuïta amb retirada prèvia d’entrades al pavelló. 
Aforament limitat.

Dilluns, 17 de maig
Durant el matí als establiments 
de restauració de Porqueres:

Esmorzar del Ganut als bars restaurant

A partir de les 10.30 h al Bosc de Can Ginebreda

Visita guiada pel Bosc de Can Ginebreda

Sessions: A les 10.30 h, les 11.30 h i les 12.30 h

Preu: 3 €

Màxim 20 persones per sessió. 
Venda anticipada d’entrades a www.porqueres.cat. 
Aforament limitat.

A les 20 h a la plaça Major

Concert amb Toti Soler i Gemma Humet

Preu: 10 €

Venda anticipada d’entrades a www.porqueres.cat. 
Aforament limitat.

PROGRAMA D'ACTIVITATS

Exposició de Flors
Durant la Festa de Primavera es podrà veure la mostra 
floral, que estarà instal·lada a la Biblioteca, als Locals 
Parroquials i el Centre de Dia de la Gent Gran. Hi 
participen la Comissió de Festes de l’Exposició de Flors, 
les escoles d’El Frigolet i L’Entorn, Can Prat i el Centre de 
Dia de la Gent Gran.

El concurs de l’Exposició de Flors es farà de nou 
virtualment. Consulteu les bases de participació 
a www.porqueres.cat.

Al pavelló
A la plaça Major
A l’Estudi Taller Carles Fontserè



CONCERTS VERMUTS MUSICALS

CONCERTS JOVES _ COMISSIÓ DE FESTES

DAVID MAURICIO

David Mauricio torna amb El fruit vermell, el seu segon treball 
discogràfic, que presenta en format acústic per primer cop a 
comarques gironines. L’artista gironí s’endinsa en un pop més 
elèctric, amb noves sonoritats i textures, donant forma a un segon 
disc més conceptual i definit.
@davidmauriciomusic

TOTI SOLER I GEMMA HUMET

Toti Soler i Gemma Humet presenten el seu primer disc conjunt: 
Petita Festa. Una forma personal, sensible i profunda de 
compondre i interpretar i posar veu als poetes a travé s del seu 
univers de guitarra i canç ó . Una petita gran festa per als sentits.

MARIA JAUME

El folk acústic i el pop independent en la seva accepció més íntima són 
els signes d’identitat de Maria Jaume. Guanyadora de la darrera edició 
del concurs Sona 9 i del premi Enderrock a arista revelació, presenta el 
seu primer àlbum, Fins a maig no revisc, produït per Pau Vallvé.
@mariajaume_

Amb la col·laboració de Vins Vidart

ORQUESTRA SELVATANA

La Selvatana compta amb una àmplia discografia, especialment 
com a cobla, i entre els seus molts guardons destaca la Creu de 
Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, que li va ser atorgada 
l’any 1988 amb motiu del seu 75è aniversari.

ACTIVITATS FAMILIARS
XIULA

Gaudireu de la música familiar més top del moment, amanida 
amb jocs, balls i un acompanyament terapèutic dels que no 
s’obliden, tot amb el seu toc de confeti i una mica de punkisme.
@xiulaoficial

KOSELIG

Cinc personatges insòlits conviuen en un carruatge multifuncional, 
on de la rutina se’n fa un joc, els records es gronxen al trapezi, les 
il·lusions s’enfilen al màstil i les experiències s’enreden a la corda 
doble. Circ, teatre, humor i màgia per gaudir en família!
@ciacapicua

16 de maig, 13 h

Estudi Taller 
Carles Fontserè

Preu: 5 € 

16 de maig, 11.30 h

Pavelló
Activitat gratuïta amb 
reserva prèvia

17 maig, 20 h

Plaça Major

Preu: 10 €

15 de maig, 13 h

Estudi Taller 
Carles Fontserè

Preu: 5 €

15 de maig, 11.30 h

Plaça Major
Activitat gratuïta amb 
reserva prèvia

16 maig, 19.30 h

Plaça Major

Activitat gratuïta 
amb retirada prèvia 
d’entrades al pavelló.

EL PONY PISADOR
16 de maig, 12 h
Plaça Major
Preu: 2 €

El Pony Pisador és un grup de cinc 
joves de Barcelona que mescla 
músiques tradicionals d’arreu del 
món amb un estil viu i desenfadat i 
amb molt bon humor!
@elponypisador.yarr

LA SRA. TOMASA
14 maig, 20 h
Plaça Major
Preu: 2 €

Só n el grup trencador de l’escena, 
referents d’un so i un estil 
totalment innovadors. Ofereixen 
una fusió  d’estils que combina 
sons llatinoamericans amb reggae, 
funk, rap i les tendè ncies mé s 
electrò niques.
@lasratomasa.o� icial

BICÈFAL I MAFALDA
15 de maig, a partir de les 19 h
Plaça Major
Preu: 2 €

BICÈFAL
Bicèfal Project són dos joves músics banyolins, 
Albert Costa (veu i guitarra) i Julià Gratacós 
(bateria), influenciats per grups com De� ones, 
Royal Blood o Berri Txarrak. @bicefalproject

MAFALDA
Creadors del seu propi gènere, amb un so cada 
vegada més propi, la banda valenciana explota 
tot el seu potencial amb un nou espectacle de 
llums i so. @mafaldagrupo
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ESMORZAR 
DEL GANUT
17 de maig · Durant tot el matí

Els establiments de res tauració de 
Porqueres han preparat un esmorzar 
especial en homenatge al Ganut.

Establiments participants:

• Restaurant Casa Maria 

• El Bar del Cívic

• Restaurant Les Estunes

• Bar Els Minairons

• Bar La Paradeta

• Bar La Pedrera

• El Bar Zona Esportiva

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT
Tots els actes i espectacles tenen 
aforament limitat i cal retirar 
entrada prèviament per poder 
assistir-hi. 

És important arribar amb l’entrada 
impresa o descarregada al telèfon 
mòbil i amb temps suficient per 
acomodar-se de manera tranquila 
i segura, seguint les indicacions del 
personal de seguretat.

Les entrades són vàlides fins a 
l’inici de l’espectacle. Un cop 
iniciat l’espectacle no es podrà 
accedir al recinte.

En tot moment és obligatori l’ús de 
la mascareta, i caldrà mantenir la 
distància de seguretat i rentar-se 
les mans amb gel hidroalcohòlic 
en els punts habilitats.

Durant el concert cal estar 
asseguts i està completament 
prohibit moure les cadires.

Els menors de 16 anys no poden 
accedir al recinte si no van 
acompanyats d’un tutor o un 
major de 18 anys autoritzat per un 
tutor legal.

L’obertura de portes serà una hora 
abans de l’inici de l’espectacle.

Cal reservar seient per a tots els 
membres de la bombolla, inclosos 
els menors de 3 anys encara 
que no ocupin seient, per tal de 
controlar l’aforament.

L’incompliment d’alguna 
d’aquestes mesures pot portar a 
l’expulsió de l’activitat.

COMPRA D'ENTRADES
La compra d’entrades i la reserva d’entrades gratuïtes es podrà fer 
a partir del 3 de maig a www.porqueres.cat, excepte per al pregó 
i el concert de l’Orquestra Selvatana. Aquestes entrades es podran 
recollir al pavelló en horari d’obertura al públic.

Les entrades són numerades i se’n poden adquirir fins a un màxim 
de 6 per unitat de convivència.

Segueix la programació a través de:
Instagram @festesporqueres
Twitter @ajPorqueres
#primaveraporqueres


