
Fira d’hivern
de Porqueres
Del 4 al 8 de desembre de 2021



Finalment la Fira d’Hivern de Porqueres podrà cele-
brar el seu 25è aniversari després que l’última edició 
s’hagués de reformular per les restriccions imposades 
per la pandèmia.
La Fira d’Hivern de Porqueres, la “festa petita” que cada 
any es va fent més gran, havia de celebrar el desembre 
passat els seus vint-i-cinc anys de vida, però la pandèmia va 
obligar a reformular-la i es va fer una edició batejada com 
a Flocs d’Hivern. 
La Fira d’Hivern de Porqueres, que com un acordió s’es-
curça i s’allarga per adaptar-se al calendari, enguany estarà 
de celebració del seu quart de segle amb un bon grapat de 
propostes culturals i festives per a tota la família durant els 
dies previs a l’inici de la campanya nadalenca.
Del 4 al 8 de desembre una vintena d’activitats s’estendran 
en el municipi per viure amb tota la família el 25è aniversari 
de la Fira d’Hivern de Porqueres. Veniu a gaudir-la!

MÉS INFORMACIÓ: @festesporqueres @ajporquereswww.porqueres.cat



Puntual com cada any, pel pont de la Puríssima arriba la Fira d’Hivern. 
Enguany ja fa vint-i-cinc anys que els veïns i veïnes de Porqueres tenim 
aquesta data senyalada al calendari com a “festa petita” del municipi. 
Aquest any toca fer-la grossa per moltes coses: per celebrar que ja fa 
un quart de segle que ens ajuntem per fer un bon allioli, però també 
per “firar-nos”, gaudir de la música i de l’esport i, sobretot, de la nostra 
companyia.
Al llarg de totes aquestes edicions les activitats que han anat i vingut 
han estat moltes i diverses. Propostes com el petit mercader o el play-
back no fa vint-i-cinc anys que se celebren, però ja són clàssics al muni-
cipi. Aquest any també podrem gaudir de moltes més activitats perquè 
el pont, com diríem, “ha caigut bé”. El circ, el teatre i la mateixa història 
del municipi entren amb força en aquest quart de segle.
Per acabar, només un petit comentari sobre la Covid: gaudiu tant com 
pugueu de la fira i de les seves propostes, però intentem protegir-nos i 
mantinguem distància, higiene i ventilacions. A poc a poc ens n’anem 
sortint, però és una tasca de tothom!
Ens veiem a la fira!

SALUTACIÓ 
DE L’ALCALDE 
FRANCESC 
CASTANYER

 



Dissabte 4 de desembre

DINAMITZACIÓ I EXHIBICIÓ  
DEL BIKE PARK
Matinal de bikers a la Zona Esportiva

De 10 a 11 h
Curs d’introducció i conducció. Aprendrem a circular de forma 
segura per les diferents zones del Bike Park.

L’edat mínima per participar-hi és de cinc anys.  
És imprescindible portar bicicleta i casc. 
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a  
www.esportsporqueres.com

A partir de les 11 i fins a les 12 h
Exhibició de salts

Activitat oberta a tothom.

http://www.esportsporqueres.com


VERMUT MUSICAL
Concert de Viatjant Sons

A les 12 h al Bar de la Zona Esportiva

Gratuït
Amb la col·laboració de Vins Vidart.

BICÈFAL AL ROCO!
Música–Espectacle de presentació de  
RERELTELÓ 2022

A les 20.30 h i a les 21.30h al rocòdrom del 
Centre Cívic de Porqueres
“Són dos, fan rock i t’esperen a la cova del rocòdrom”

Preu: 5 €. Venda d’entrades a  
https://centrecivicporqueres.koobin.com 
Aforament molt reduït.

https://centrecivicporqueres.koobin.com/


Diumenge 5 de desembre

GREGARIS de Soon Circus
Circ familiar

A les 12.30 h al pavelló municipal

Gratuït amb reserva prèvia a  
https://centrecivicporqueres.koobin.com 
Aforament limitat.

ESCAMBELLADA D’HIVERN
Lleure per a infants

A les 16 h al Centre Cívic de Porqueres

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria.

https://centrecivicporqueres.koobin.com/


ELS SOMNÀMBULS
Teatre–Espectacle de presentació de 
RERELTELÓ 2022

A les 20 h al Centre Cívic de Porqueres
“Una magnífica comèdia sobre l’amor a tres bandes”

Preu: 10 €. Venda d’entrades a  
https://centrecivicporqueres.koobin.com 
Aforament limitat.

Dilluns 6 de desembre

MOSTRA D’ENTITATS I FIRA DE 
PRODUCTES ARTESANALS I DE 
PROXIMITAT
Estands d’entitats del municipi i parades de 
proximitat

A partir de les 10 h a la plaça Major
Durant la fira hi haurà servei de bar a càrrec de l’alumnat i famílies 
de 6è de l’escola l’Entorn.

https://centrecivicporqueres.koobin.com/


A LA FRESCA
Teatre còmic de carrer amb  
Cia. Anna Confetti

A les 12 h a la plaça Major

Activitat gratuïta i oberta a tothom.

CONCURS D’ALLIOLI
Concurs popular i exhibició d’allioli

A les 18 h a Can Carreras
Master class de com fer un bon allioli, amb Ramon Ferrer, i con-
curs popular d’allioli.

Inscripcions a les 18 h. Inici del concurs a les 18.30 h.

MILLENIUM
Concert de música catalana

A les 19.30 h a Can Carreras

Activitat gratuïta amb reserva prèvia al pavelló municipal.



Dimarts 7 de desembre

VAIXELLS
Visita guiada per l’exposició

Visita guiada de l’exposició “Vaixells”, de Luis Chamorro
A les 11 h a la Biblioteca Carles Fontserè.

Activitat gratuïta i oberta a tothom.

LA PINTADA–PROJECTE JOVE
Mural participatiu i presentació de la  
dinamitzadora juvenil

A les 11 h al Local Social Jove  
(escoles velles de Mata)

Activitat gratuïta i adreçada a joves d’ESO.



CONEGUEM EL BOSC MEDITERRANI 
DE CAN GINEBREDA
Ruta botànica pel Bosc de Can Ginebreda
A les 10.30 h al Bosc de Can Ginebreda
A càrrec de Flora Catalana, grup local del Pla de l’Estany.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a  
www.centrecivicporqueres.cat

PLAYBACK
Actuació del grup de playback  
del Casal de la gent gran
A les 18 h al Centre Cívic de Porqueres
Donatiu: 2 € per a la Marató de TV3.

SOPAR GLOSAT
Glosada amb la Gemma Pla, Guillem Ballaz  
i Adrià Dilmé.
A les 21 h al Bar del Cívic de Porqueres
Preu: 20 € (sopar i beguda inclòs) 
Venda d’entrades a www.centrecivicporqueres.cat 
Aforament molt limitat.

https://centrecivicporqueres.playoffinformatica.com/activitat/59/CONEGUEM-EL-BOSC-MEDITERRANI-DE-CAN-GINEBREDA/
http://www.centrecivicporqueres.cat


Dimecres 8 de desembre

XXV CURSA POPULAR  
DE PORQUERES
Cursa popular competitiva

A les 10 h davant el pavelló municipal
Recorregut de 7,2 km. Classificacions per categories.

Preu de la inscripció: anticipada, 8 €; el mateix dia, 12 €. 
Més informació i inscripcions a www.esportsporqueres.com

XX FIRA DEL PETIT MERCADER
Fira infantil de venda de joguines

A partir de les 10 h a la plaça Major
Durant la Fira del Petit Mercader hi haurà servei de bar a càrrec de 
l’alumnat i famílies de 6è de l’escola l’Entorn.

http://www.esportsporqueres.com


OCELLS I LLIBERTAT
Intervenció escultòrica de teixit amb fibres 
vegetals de gran format
De les 10 a les 17 h 
a l’Estudi Taller Carles Fontserè
Artista i facilitadora: Ona Trepat
Muntatge, construcció i inauguració d’una instal·lació de fibres 
vegetals efímera, participativa i oberta a tothom en record del 
cartellista i artista polifacètic Carles Fontserè i de les lluites en 
defensa del territori. Teixim i aixequem ocells al vol!
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a  
www.centrecivicporqueres.cat

ENCESA DELS LLUMS DE NADAL
Il·luminació nadalenca del lledoner  
centenari de l’Ajuntament
A les 19 h als jardins de l’Ajuntament
Aquest acte simbòlic de donar la benvinguda a la campanya de 
Nadal serà obert a tothom i comptarem amb una petita actuació 
del cor de cant Cor de Porcs.
Activitat gratuïta i oberta a tothom.

https://centrecivicporqueres.playoffinformatica.com/activitat/60/OCELLS-I-LLIBERTAT/


PARADA A L’ESTACIÓ!
Visita teatralitzada al baixador de Mata

Vine a conèixer d’una manera diferent i de prop la història del 
baixador de Mata i el famós Tren Pinxo. La teatralització serà a 
càrrec del grup de teatre de Camós. No us la perdeu, que serà 
una visita per recordar!
Sessions: Dissabte 4, a les 11 h, les 12 h i les 17 h
Diumenge 5, a les 11 h i a les 12 h / Dimarts 7, a les 11 h i a les 17 h
Dimecres 8, a les 11 h i a les 17 h / Durada: 30 minuts

Preu: 3 €. Venda d’entrades a  
https://centrecivicporqueres.koobin.com/ 
Aforament limitat.

VAIXELLS
Exposició de Luis Chamorro

A la Biblioteca Carles Fontserè de 
Porqueres
Horari de visita: Dissabte 4, dilluns 6, dimarts 7 i dimecres 8  
de desembre de 10 a 13 h
Visita guiada amb Luís Chamorro el dimarts 7 a les 11 h

https://centrecivicporqueres.koobin.com/


RECEPTES AMB ALLIOLI
Reportatge de Banyoles TV amb els 
establiments de restauració de Porqueres

Bars i restaurants participants: El Bar del Cívic, La Pedrera, Les 
Estunes, Els Minairons i el Bar de la Zona Esportiva.
El reportatge, presentat pel gastrònom Jaume Fàbrega, es podrà 
veure a la programació especial que farà Banyoles TV durant els 
dies de la Fira d’Hivern.

FIRA D’HIVERN–25 ANYS
Concurs de fotografia a Instagram

Instruccions per participar-hi:
1- Seguiu el compte @festesporqueres
2- Pengeu la fotografia i mencioneu el nostre perfil  

@festesporqueres i també dos perfils més animant-los  
que participin a la celebració de la Fira d’Hivern.

3-  Utilitzeu també el hashtag #FHPorqueres25anys.

La data límit per participar-hi és el dimecres 8 de desembre a les  
19 h.  Anunciarem la foto guanyadora el divendres 10 de desembre.



L’afició per les manualitats o l’art de treballar amb les mans a en Luís ja li 
venia de petit. Sempre li ha agradat “remenar”. De fet, diu que “a casa, si 
faltava alguna eina, el pare ja sabia a qui l’havia d’anar a reclamar”. Avui, 
ja jubilat, en el seu garatge convertit en taller s’hi passa hores construint 
rèpliques de vaixells en miniatura que podreu veure exposats durant els 
dies de la fira.
En Luis és aficionat als vaixells des de fa molt de temps. El fet de complir 
el servei militar a la Marina i li va permetre entrar al vaixell de l’Armada 
Espanyola Juan Sebastián Elcano i conèixer més els vaixells i el món del 
mar, pels quals sempre ha tingut una atracció especial. La fascinació i 
l’interès van anar creixent amb els anys, per la qual cosa va anar com-
prant lots de muntatge de vaixells, tot esperant el moment oportú de 
la seva vida que pogués començar a muntar-los. Finalment va arribar i 
amb la jubilació va poder fer realitat la seva afició i construir aquestes 
maquetes en miniatura, rèpliques de vaixells històrics de la història 
marítima.
Després de quatre anys d’iniciar l’activitat, gairebé una quarantena de 
petits vaixells omplen les estanteries d’una habitació. Cadascun és es-
pecial, però el Soleil Royal, un vaixell de guerra de l’armada francesa, és 
un dels seus predilectes, perquè és el més gran de tots i perquè gairebé 
li va portar un any de feina i dedicació constant.

LUIS CHAMORRO
(Alcalá de Guadaira, 
Sevilla, 1944)
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