Maig 2017
FESTA DEL ROSER 2017
101è HOMENATGE A LA VELLESA
DIVENDRES 12 de maig
18:30h Festival de Patinatge, al Pavelló.
DISSABTE 13 de maig
Exposició de fotografies antigues, a Can Xerric.
Matí:
10:30h a 13:00h A la plaça de Sant Andreu, Fira
d'intercanvi i compra-venda de joguines, llibres i
tota mena d’objectes.
11:30h A la plaça de Sant Andreu, espectacle de
contes itinerant. La Volta al món en uns quants
contes. Cia. Jomeloguisjomelo.com.
Tarda:
16:00h Partit de bàsquet al Pavelló.
19:00h Teatre al Pavelló. “Bluf”. Cia. Teiatròlics.
(Jubilats del poble: IMPRESCINDIBLE recollir les
entrades al Casal d’Avis)
Obra seleccionada a la Campanya de Teatre
Amateur, amb el suport de la Diputació i Casa de
Cultura de Girona.
Què en sabem dels nostres amics? Ho sabem
tot? Segur?
En Joan, en Josep, en Jaume, en Jordi i en Julià,
estan convençuts que des que eren uns
galifardeus la seva amistat és indestructible, estan
segurs que cap dels cinc es guarda cap as a sota
la màniga.
Tot i trobant-se cada dijous per fer la seva mítica
partida de cartes, ignoren que en el pòquer, com
en la vida, la jugada més comuna és el bluf!
21:00h Sala de Lectura Francesca Bartrina.
CONTES EN PIJAMA - Activitat per a nens i nenes
de 7 a 12 anys . Espectacle d'animació amb
música i contes d'en Jeep Gasulla.
cal fer Inscripció prèvia a l’Ajuntament (972593128
- Mª Àngels 610281846). Places limitades.
Cal portar-se el sopar i és imprescindible anar
vestit amb pijama i sabatilles.
Sopar a la biblioteca (cal portar-lo menys la beguda
i les postres).
23:00h Recollida (els pares els han de recollir).

21:00h CAN BEIA. Activitat per joves a partir de
12 anys.
DIUMENGE 14 de maig
Matines a càrrec de la Colla Gegantera de
Serinyà.
Matí:
09:30h CONCENTRACIÓ D’AVIS, ÀVIES I
ACOMPANYANTS, i oferiment d’un esmorzar, a
Can Xerric.
10:50h PASSANT de l'Ajuntament cap a l’església
de Sant Andreu.
11:00h OFICI SOLEMNE i estrena de la sardana
“Centenari de la festa dels vells de Serinyà”,
acompanyat per l’orquestra LA PRINCIPAL DE
PORQUERES.
11:45h HOMENATGE A LA VELLESA: BALLS
TRADICIONALS I POPULARS dels alumnes
d’El CASALET i de l’escola BORA GRAN. Música
en viu de LA CRIATURA VERDA.
14:00h DINAR POPULAR al pavelló de Serinyà.
Menú: Amanides verdes, arròs de peix, graellada
de carn amb patates al caliu, postres, pa, aigua,
vi.
Menú infantil: carn a la brasa i patates xips, gelat,
pa i aigua.
Es podran comprar els tiquets a l’estanc de
Serinyà i al supermercat Suma, fins al dimecres
10 de maig.
Notes: Plats, gots i coberts inclosos. Per motius
d’espai, cada tiquet reserva un lloc.
Per qualsevol intolerància alimentària, poseu-vos
en contacte amb l’Ajuntament.
Tarda:
17:30h Espectacle còmic de màgia “MANEL EL
MAG”. Entrada gratuïta
En tots els actes, hi haurà servei de bar a càrrec
de la Comissió de festes.
Els organitzadors es reserven el dret de modificar
horaris i ubicacions si causes externes hi
obliguessin.

Maig 2017
BEATIFICACIÓ DELS RELIGIOSOS DE LA
CONGREGACIÓ DELS MISSIONERS DEL
SAGRAT COR DE JESÚS
Dissabte 6 de maig , a les 11h, a la Catedral
de Girona. Beatificació dels set religiosos
assassinats a Serinyà el 29 de setembre de 1936
durant la guerra civil. Des de la Parròquia
s’organitza un autocar. Per a inscripcions, a la
mateixa parròquia (Missa) o a la Dolors Badia.
“BICISEGURA”
Dissabte 27 de maig, d’11 a 14h.
Tothom que vulgui que un tècnic repassi les seves
bicicletes i els informi com han de fer una posta
a punt, pot adreçar-se amb la seva bicicleta a la
plaça de l’Ajuntament. La revisió consisteix a inflar
rodes, ajustar seients, manillar, frens, canvis i
cadenes, sense fer reparacions ni substitució de
materials desgastats. Organitza ATM amb la
col·laboració de la plataforma Mou-te en bici.

CASAL D’AVIS
TALLER DE FIL, AGULLA I GANXET
Tots els divendres al Casal d’avis.
Activitat gratuïta, només cal portar material. Obert
a totes les edats.
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Els dimarts de 9 a 10h a Can Beia. Els
divendres de 15.30 a 16.30h, al pavelló. Per a
inscripcions i més informació a l’Ajuntament
(972593128) o al tel.972217712.
GIMNÀSTICA REHABILITADORA
Els dimarts, de les 10 a les 11h, a Can Xerric.
TALLER DE MEMÒRIA
Els dijous, de les 15.30 a les 16.30h, a Can
Xerric. Per a inscripcions i més informació a
l’Ajuntament (972593128) o al tel.972217712.
FEM CAMÍ
Dilluns 15 i 29 de maig a les 15.30h.
Passejades en grup per a la gent gran.
Activitat quinzenal. Gratuïta.

DINAMITZACIÓ DEL PARC DE LA SALUT
Dilluns 8 i 22 de maig, de 15 a 16h.
Les sessions les porta a terme un professional
de l’activitat física i tots els exercicis estan adaptats
a les necessitats de cada usuari.
Les sessions són obertes i gratuïtes per a tothom.

ESCOLA BRESSOL EL CASALET
PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2017-2018
Període de preinscripcions del 2 al 12 de maig.
Cal recollir la documentació a l’Ajuntament.

AFA
TALLERS EN FAMÍLIA: CREATIVITAT I
EMOCIONS. TALLER MODELANT
Dissabte 6 de maig de 10a 14h, a Can Xerric
Tallers organitzats per Altrart amb la col·laboració
de l’escola Bora Gran, l’AFA i l’Ajuntament de
Serinyà. 5 euros per família a pagar el dia del taller.
Inscripcions i més informació fins al 3 de maig al
correu electrònic ampaboragran@gmail.com. Hi
haurà esmorzar.

SALA DE LECTURA FRANCESCA
BARTRINA MARTÍ
VISITA AL LICEU. Dissabte 27 de maig
Sortirà programa a part. Per a més informació, a
la Sala de lectura o al tel.610281846.

CASAL PARC DE LES COVES
PREHISTÒRIQUES DE SERINYÀ
Dies: de dilluns a divendres, del 26 de juny al 14
de juliol. Horari: de 9:00 a 13:00h (possibilitat
d'acollida a les 8:30h). Edat: de 6 a 12 anys.
Preus:
1 setmana - 70€ / preu per germans/es 125€
2 setmanes - 125€ / preu per germans/es 175€
3 setmanes - 175€ / preu per germans/es 220€
Més informació i inscripcions:
per mail: parcdelescoves@gmail.com
per whatsapp: 628 819 820
a les Coves: caps de setmana d'11 a 17h
per telèfon: 972 59 33 10 (caps de setmana d'11
a 17h).
Inscripcions: de l'1 de maig al 5 de juny.

