www.altaveucreatiu.com

JUNY 2017
Divendres 23

REVETLLA
DE SANT JOAN

A les 6 de la tarda
a la Plaça de les Nacions.

Inscripcions obertes

CURSOS D’ESTIU
A LA PISCINA
DE BESCANÓ

Esteu a punt per un nova revetlla de Sant Joan
a Bescanó? La Comissió de Festes conjuntament amb l’Ajuntament, us oferirà un berenar
de Sant Joan. Hi haurà coca i beguda per a
tothom. Us hi esperem!

Del 3 al 28 de juliol:
perfeccionament i aquagym
De l’1 al 31 d’agost: nadons

Divendres 2

CURSOS D’ESTIU

BOULEMBOU,
UN PROJECTE SOLIDÀRI

A les 7 del vespre al casal d’avis. Un projecte que va
néixer a Salt i que ha fet possible canviar la vida de 1.800
habitants de Boulembou (Senegal). Els responsables
d’aquest projecte ens ho explicaran amb una xerrada i
com a complement de l’exposició de fotografies. Gratuït
i obert a tothom.

....

Dissabte 3

XXXV FESTA DEL PATRONAT

A la Plaça del Mil·lenari. La festa del Patronat comença a les 7 del vespre amb l’il·lusionista Isaac Trias. Tot
seguit, ball country. A partir de les 9 de la nit, sopar
popular i ball amb el conjunt Latin swing.
Organitzat per la Comissió Comunitat de Veïns del Patronat de Bescanó.

....

Dissabte 3 i diumenge 4

CAMPIONATS DE PATINATGE

El Club Patinatge Bescanó organitza la Preselecció Infantil de Patinatge en modalitat de lliure i el Campionat
Territorial de promoció en modalitat xou. En totes dues
proves hi haurà representació de patinadors bescanonins. Entrada gratuïta. Acurat servei de bar. Us hi esperem!! Veniu a animar als nostres patinadors!!

....

Dimecres 7
XERRADA

«MILLORA DE L’AUTONOMIA DESPRÉS DE L’ICTUS».
A les 6 de la tarda a la Sala Gran de l’Hotel d’Entitats.
A càrrec de Marcel·la Torra, terapeuta ocupacional. L’ICTUS pot deixar seqüeles físiques, mentals i/o emocionals
que ens poden fer més dependents en les tasques bàsiques de la vida diària. En aquesta xerrada coneixerem
què és l’ICTUS, com s’intervé des de les diferents disciplines i com podem ajudar a prevenir-lo. Xerrada dirigida
a la població en general interessada en lesions neurològiques. Entrada lliure i gratuïta. No cal reserva prèvia.
Més informació al tel. 670 297 053.

....

Del 26 de juny al 28 de juliol
IV CAMPUS D’ESTIU
CE BESCANÓ FUTBOL

Horaris: matins de 9 a 2/4 de 2 (acollida a partir 8
del matí). Dinar de 2/4 de 2 a 3 del migdia (recollida al camp). Basat amb la pràctica de l’esport tots els
nen/es de 4 a 13 anys podran gaudir d’uns dies plens
d’emocions, de diversió i d’excursions. El futbol serà l’eix
principal del nostre campus però, com cada any, es faran altres esports i activitats per gaudir d’un estiu molt
emocionant. Si vols provar el futbol, ara tens una bona
oportunitat. Inscripcions: http://cebescano.cat/campus/ o
a les oficines camp de futbol.

Més informació a l’Ajuntament de Bescanó

MES DE JUNY

CURS DE NIVELL BÀSIC DE MANIPULADORS
I APLICADORS DE PRODUCTES FITOSANITARIS

Dies 5, 7, 12, 14, 19, 21 i 26 de juny, de 4 de la tarda a 8 del vespre, a Sala de Plens
de l’Ajuntament de la Cellera de Ter. Curs de 25 h de durada que pretén oferir una
formació general i específica sobre l’ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que
permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris
de nivell bàsic que exigeix la normativa vigent. (ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny).
També disposaran d’un manual tècnic que se’ls entregarà el primer dia del curs. : 62
Eur. Les inscripcions es duran a terme a AgroPeixet de la Cellera de Ter, però la prereserva de plaça es durà a terme a l’Ajuntament de Bescanó. Més informació: 972 44
00 05. Places limitades. Els estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se’ls lliurarà un
certificat que acreditarà la seva formació. *Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la
devolució de l’import satisfet.

Organitza:t per l’Ajuntament de Bescanó, Ajuntament de la Cellera de Ter i AgroPeixet.

MES DE JULIOL

RESERVES ABANS DEL 16 DE JUNY

CURS INTENSIU DE MECANOGRAFIA:
CURS DE 1r i 2n NIVELL

Del 4 al 27 de juliol. Dimarts, dimecres i dijous de 3 a 2/4 de 5 de la tarda a la
Biblioteca. Aprèn a escriure amb els deu dits de les mans i millorar la velocitat. A partir
de 8 anys.
Preu: 110 Eur. tot inclòs. Inscripcions: Ajuntament de Bescanó fins el 16 de juny.
Informació al telèfon: 972 61 02 87.
Organitzat per Regidoria d’Ensenyament i Cultura.

....
CURSOS D’ESTIU A LA PISCINA DE BESCANÓ

Del 3 al 28 de juliol
PERFECCIONAMENT: de 6 a 8 anys. De dilluns a divendres a les 10 del matí.
Durada: 45 minuts. Preu: 68 Eur.
AQUAGYM: per adults. Dilluns, dimecres i divendres a les 10 del matí.
Durada: 45 minuts. Preu: 42 Eur.
De l’1 al 31 d’agost
NADONS: de 3 mesos a 2 anys. Dimarts i dijous a 1/4 de 7 de la tarda.
Durada: 45 minuts. Preu: 35 Eur.
NOTA IMPORTANT: Podeu fer la reserva de plaça fins el divendres 16 de juny a cursos@bescano.cat,
a les oficines municipals o al telèfon 972 44 00 05. Un cop confirmat que hi ha el mínim d’inscrits us
avisarem per fer el pagament. Places limitades.
Organitzat per Regidoria de Cultura i Regidoria d’Esports

....
CURSOS D’ESTIU A LA PISCINA MUNICIPAL DE SALT

Del 3 al 28 de juliol
PREINFANTIL: de 3 a 5 anys. De dilluns a divendres. Horaris (3 torns): a 2/4 de 5
de la tarda, a 2/4 de 6 de la tarda o a 2/4 de 7 de la tarda. Durada: 45 minuts. Preu:
68 Eur.
INFANTIL: de 6 a 14 anys. De dilluns a divendres. Horaris (3 torns): a 2/4 de 5 de la
tarda, a 2/4 de 6 de la tarda o a 2/4 de 7 de la tarda. Durada: 45 minuts. Preu: 68 Eur.
PERFECCIONAMENT: de 6 a 12 anys. De dilluns a divendres. Horaris (3 torns): a
2/4 de 5 de la tarda, a 2/4 de 6 de la tarda o a 2/4 de 7 de la tarda. Durada: 45 minuts.
Preu: 68 Eur.
NADONS: de 3 a 24 mesos. Dilluns, dimecres i divendres a 3/4 de 12 del migdia.
Durada: 30 minuts. Preu: 42 Eur.
NOTA IMPORTANT: Podeu fer la reserva de plaça fins el divendres 16 de juny a cursos@bescano.
cat, a les oficines de l’Ajuntament o al 972 44 00 05. Un cop confirmat que hi ha el mínim d’inscrits us
avisarem per fer el pagament. Places limitades.

Del 26 de juny
al 31 de juliol

CAMPUS
DE TECNIFICACIÓ

CLUB BÀSQUET BESCANÓ

Al pavelló de Bescanó. Horaris: petits (cistella petita): dilluns, dimecres i divendres
de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre. Grans
(cistella grossa): dilluns i dimecres de 2/4
de 8 a 9 del vespre. Divendres de 2/4 de 8 a
2/4 de 9 del vespre.
Preu: 50 Eur. per persona. Més informació a
677 880 838 – gallardofrancis23@gmail.com
(Francis Gallardo).

....

Divendres 30

ESPAI DE TROBADA
I CONEIXEMENT
«SOL, SOLET...»

Al local social d’Estanyol a les 7 del vespre.
Temps pensat per a guarir-se tot compartint
experiències i coneixement entre amics. A càrrec de Laia Buerba, psicòloga. Preu: 10 Eur.
Durada: 2h. aprox. Places limitades. Inscripcions a cursos@bescabo.cat – Tel. 972 440 005
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HISTÒRIES
A LA FRESCA

Si tens ganes de passar-t’ho bé i llegir
històries a la fresca, apunta’t a la Nit de
les Històries a la fresca. A partir de 10
anys. No cal cap requisit especial per
ser un dels lectors/es de la nit, només
saber llegir i tenir ganes de passar-ho
bé! Les inscripcions es poden fer de l’1
al 9 de juny a l’Ajuntament o a ensenyament@bescano.cat. L’acte es durà
a terme el dijous 3 d’agost, a les 9 del
vespre, al pati del teatre municipal i
anirà acompanyat d’un cremat i de refrescos! La direcció artística de l’acte la
portarà l’actriu, Meritxell Yanes. El dies
d’assaig seran el 4, 10, 26, 27, 31 de
juliol i 1 d’agost, a les 8 del vespre a
l’Hotel Entitats.
Organitzat per Regidories d’Ensenyament i Cultura

Inscripcions abans del 26
de juny

Organitzat per la Comissió de Festes d’Estanyol

....

Dimecres 7
CINEMA

«UN GOLPE CON ESTILO»
Sortida de davant l’església de l’Assumpta
a les 3 de la tarda.

....

Dijous 8

XERRADA

«BEGUDES REFRESCANTS A L’ESTIU»
A 2/4 de 6 de la tarda.
A càrrec de la Dolors Gener.

....

Dissabte 10

....

A 2/4 de 10 de la nit al local JO+B
Vine a gaudir d’una sessió de cinema entre
amics! Tria la pel:lícula que vols veure via Facebook, la més votada serà la que projectarem!

Diumenge 2 de juliol a les 9 del matí. Preu:
7 Eur. (esmorzar inclòs). Passejada pels voltants del poble i elaboració de ratafia de forma
casolana. Places limitades. No s’admeten inscripcions ni pagaments el mateix dia del taller.

A les 5 de la tarda. Preu: 1,50 Eur.

A la sala polivalent. Cal apuntar-se al Casal.
S’enviaran cartes a tots el socis. Preu socis:
20 Eur.

Divendres 9

TALLER DE RATAFIA

QUINA AL CASAL D’AVIS

DINAR DEL SOCI

Organitzat per la Comissió de Festes d’Estanyol

....

Divendres 2, 9, 16, 23 i 30

SESSIÓ DE CINEMA

....

Dilluns 26

COMENÇA L’ESTIU ACTIU!

Gaudeix de l’estiu amb diferents propostes esportives i lúdiques de l’Estiu Actiu. Per a joves
de 1r a 4t d’ESO.

DIJOUS 15
XERRADA

«ELS BENEFICIS DEL TXIKUNG»
A les 2/4 de 5 de la tarda al casal d’avis. El
Txikung és una branca de la Medecina xinesa.
És energètica que té per objectiu regular les
funcions internes del cos a través de tècniques
i exercicis que sincronitzen el moviment, la respiració i la concentració mental. La pràctica habitual de Txikung desbloqueja estancaments,
esdevé un entrenament del cos i de la ment i
desenvolupa l’energia. A càrrec de Mei Ferrer.
Gratuït i obert a tothom

@TeatreBescanó

JUNY 2017

Preus: Amics del Teatre / Anticipada / Taquilla

Dies 27 i 28 de juliol
A les 8 del vespre

GALA BENÈFICA DE DANSA
Ballarins de Girona
Preus: -- /13 Eur. / 15 Eur.

Organitzat per Fundació Oncolliga Girona amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bescanó

