19, 20 i 21 de maig de 2018
Als jardins de l’Ajuntament

13a EXPOSICIÓ DE FLORS
DE PORQUERES
BASES DEL
CONCURS

HORARI DE VISITA
DE L’EXPOSICIÓ

1. El concurs tindrà les seccions següents: Rams i Centres de Flors, Testos
amb Flor, Testos de Fulla i Cactus.

Dissabte 19 de maig:
d’11.30 a 14 h i de 17 a 21 h
Diumenge 20 de maig:
de 10 a 14 h i de 17 a 21 h
Dilluns 21 de maig:
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h

2.

Si teniu problemes per portar-les, truqueu abans del dimecres 16 al telèfon
972 570 102, i passarem per casa vostra
a recollir-les
3. La retirada de les plantes es podrà fer
el dilluns després de la clausura de l’Exposició o el dimarts (cal comunicar-ho a
l’Organització).
4. Podrà participar-hi tothom qui vulgui.
5. La selecció de les plantes premiades
serà a càrrec d’un jurat quali cador format per persones vinculades al món cultural i orístic.

MUNTATGES ARTÍSTICS
O FLORALS
SIC
INSTITUT PLA DE L’ESTANY
ESCOLA L’ENTORN
ESCOLA EL FRIGOLET
LLAR D’INFANTS ELS TRAPELLES
COIET
FUNDACIÓ ESTANY
CENTRE DE RECURSOS DE LA GENT
GRAN
MAS CASADEVALL
FLORA CATALANA
CAN PRAT – A part

Com els darrers anys, us animem a utilitzar el servei de Tren Pinxo per
desplaçar-vos pels diversos espais de la Festa Major. Parades a:

ACTIVITATS AL
RECINTE DE
L’EXPOSICIÓ
A 2/ 4 de 12 del migdia, obertura de
i de la 9a
l’13a

A 2/ 4 de 5 de la tarda,
amb les cobles:
• La Principal de Porqueres
• La Principal de Banyoles

A les 10 del matí,

Al matí, d’11 a 1 del migdia,

A 2/ 4 de 7 de la tarda,
A la mitja part, lliurament de
premis de totes les categories.

PORTA LES TEVES FLORS
A L’EXPOSICIÓ!!
Per més informació:
www.porqueres.cat
o Cartipàs de la Festa Major
La Comissió de Festes es
reserva el dret de modi car
l’hora i el lloc d’alguns actes.

exposició
El municipi de Porqueres, per Festa
Major s’engalana de ors, i a la
biblioteca volem que ens ajudeu a
decorar-la amb ors de tots colors.
Entre tots els nens i nenes participants
farem un sorteig, i el / la guanyador/ a
s’endurà un lot de llibres!, t’animes?

S’exposarà el quadre original del cartell de la Festa Major 2018, de l’autor Zlatko Dzinovic
Brcic i el cartell de la 13a Exposició de Flors. També hi podreu veure els capgrossos de
Porqueres: en Morgat, el Prehistòric que va perdre la mandíbula, la goja Adia, el bou Jou
d’en Morgat, l’Allet i el Drac.

