www.altaveucreatiu.com

NOVEMBRE 2017

Diumenge 12

Diumenge 19

De 12 del migdia a 7 del vespre a la sala polivalent.
Exposició de bolets i altres productes de tardor.
A l’exterior, atraccions per a la mainada i jocs
infantils. Els alumnes de 6è de l’escola oferiran
servei de bar i venda de coques casolanes.

Inscripcions de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del matí
a la plaça d’Estanyol. 2 rutes a escollir.

27a EXPOSICIÓ
DE BOLETS

Organitzat pel Grup Boletaire de Bescanó

30a MARXA POPULAR
D’ESTANYOL

Sortida lliure. Preu: 6 Eur. Qui ho prefereixi pot venir només a
esmorzar (a partir de les 10h). Avituallaments, begudes i esmorzar.
Sorteig de 100 Eur. per gastar als establiments «És Bo, és de
Bescanó». En cas de pluja s’aplaçarà fins el dia 26 de novembre.
Organitzat per la Comissió de Festes d’Estanyol

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ A LES ACTIVITATS DE NADAL
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Horaris: de 9 del matí a 1 del migdia sense servei de menjador. De 9 del matí a
3 de la tarda amb servei de menjador. Hi haurà servei d’acollida de 2/4 de 8 a 9
del matí. Mínim 10 inscrits.
Inscripcions: del 27 de novembre a l’11 de desembre a l’Ajuntament de Bescanó. Places limitades. En el moment de fer la inscripció cal fer el pagament i
adjuntar una fotocòpia de la targeta sanitària dels inscrits/es. Més informació al
telèfon: 972 44 00 05 – www.bescano.cat. A partir de l’11 de desembre només
es podrà fer la inscripció als casals si hi han places vacants.

Dies 27, 28 i 29 de desembre
A la biblioteca municipal
Casal tecnològic a càrrec de l’Eram Zeta
Escola Audiovisuals i Multimèdia.
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Per a nens i nenes de 3 a 6 anys: MINI STOPMOTION.
Basat en la pel·lícula de Trolls, els participants idearan un mini stopmotion amb personatges de plastilina.
Per a nens i nenes de 6 a 12 anys: DIRECTOR DE CINE.
Basat en la pel·lícula Pirates del Caribe: Maldición de la Perla Negra,
els participants desenvoluparan la seva competència digital i artística
davant i darrere de les càmeres.
Horari: de 9 del matí a 1 del migdia

Preus per a nens/es empadronat/des a Bescanó: casal: 40 Eur./setmana.
Servei d’acollida: 8 Eur./setmana i 3 Eur./dia. Servei de menjador: 5,50 Eur./dia.

Inscripcions: del 13 de novembre al 15 de desembre. Mínim: 10 inscrits. Inscripcions a cursos@bescano.cat. Més informació: Ajuntament
de Bescanó – 972 44 00 05.

Organitzat pel Grup Excursionista de Bescanó amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Bescanó

Organitzat per les Regidories d’Ensenyament i Cultura

Preu: 55 Eur.

PIN DE NADAL - Dies 27, 28 i 29 de desembre
PIN DE TARDA (de P3 fins a 6è): activitats Inflables,
jocs, manualitats i tallers diversos.
Horari: de 5 a 7 de la tarda a la sala polivalent
Preu entrada: 2 Eur.

Dimecres 1

DIADA DELS DIFUNTS

A les 10 del matí al cementiri de Bescanó
Homenatge i ofrena floral de l’Ajuntament i
de diferents entitats del municipi als nostres
difunts. L’acte anirà acompanyat d’una petita
actuació musical i la lectura de poemes.
Organitzat per les Regidories d’Ensenyament i Cultura

....

Divendres 3

TALLER DE COSMÈTICA
NATURAL

A les 5 de la tarda al Local Social d’Estanyol
Iniciació a la cosmètica natural que ens permetrà elaborar els nostres propis productes
cosmètics 100% naturals de forma creativa i
saludable. En el taller prepararem 4 productes
que podrem emportar-nos a casa. Impartit per
Marion Sergean, diplomada en química i especialitzada en cosmetologia i aromateràpia.
Durada: 4 hores aprox. Preu: 50 Eur. (inclou
material i productes). Inscripcions al tel. 972
440 005 o a cursos@bescano.cat. Pagament
a la mateixa aula. No s’acceptaran inscripcions
el mateix dia del taller. Places limitades. Més
informació a info@monpetitpot.es.
Organitzat per la Comissió de Festes d’Estanyol

PIN DE NIT (a partir de 1r ESO): activitats Inflables, jocs, videojocs,
i sessions de DJ’s.
Horari: de 8 del vespre a 10 de la nit a la sala polivalent
Preu entrada: 2 Eur.

Organitzat per les Regidories d’Ensenyament i Cultura

Dissabte 4

ESCLETXES
DE LA FREIXENEDA

Sortida amb cotxes particulars a les 7 del
matí des de l’aparcament de l’Ajuntament.
Des de l’àrea recreativa de Xurri cap a Sant
Privat d’en Bas, fins a la Caseta del Cable, i
pujarem per Les Escales cap al Salt de i fins
a la masia Freixeneda, per seguir baixant fins
a la Caseta del Cable, per desfer camí fins
als cotxes. Cal portar esmorzar i dinar, aigua
i equip adient per caminar a la muntanya. Més
informació i tràmits de llicències a: 670 745 151
(Mireia) – collaisard@bescano.com. Reunió
prèvia a la sortida, dilluns 30 d’octubre, a les 8
del vespre, a l’Hotel d’Entitats.

....

Divendres 10

CARGOL TREU BANYA

SESSIÓ DE CONTES INFANTILS

A les 5 de la tarda a la Biblioteca infantil.
A càrrec de la narradora de contes Sessi Sitjà.
Entrada gratuïta. Obert a tothom.
Organitzat per les Regidories d’Ensenyament i Cultura

Dissabte 11

TALLER DE DANSA

A les 11 del matí al Local Social d’Estanyol.
Espai de dansa lliure i moviment conscient.
Impartit per Núria Gabernet, facilitadora de
ChakraDance i Moviment Nu. Durada: 1h 30
min aprox. Preu: 10 Eur. Inscripcions a l’Ajuntament de Bescanó: 972 44 00 05 – cursos@bescano.cat. Informació: www.movimentnu.com
Organitzat per la Comissió de Festes d’Estanyol

....

Diumenge 19

SORTIDA FAMILIAR

Sortida amb cotxes particulars a les 8 del
matí des de l’aparcament de l’Ajuntament.
Des de Hostalets sortirem direcció al Puig Cornador i pel Bac de Sant Miquel i fent Les Marrades, pujarem fins al Portell per arribar-nos
a Sant Miquel de Castelló i gaudir de la vista
que ens ofereix aquest punt privilegiat. Continuarem cap a Falgars d’en Bas i baixarem pel
Camí de les Tres Creus. Cal portar esmorzar,
aigua i equip adient per caminar a la muntanya.
Més informació i tràmistde llicències a: telèfon
670 745 151 (Mireia) – collaisard@bescano.
com. Reunió prèvia: dilluns 13 de novembre, a
les 8 del vespre, a l’Hotel Entitats.

Divendres 3, 10, 17
i 24

Divendres 3

CASTANYADA

A les 5 de la tarda al Local de joves.
Ja tenim aquí la tardor i com ja sabeu... toca menjar castanyes!!! Farem castanyada al local. Veniu a riure i a passar una
bona estona entre amics.

QUINA

A les 5 de la tarda al casal d’Avis.
Preu 1,50 Eur. el cartó. El divendres dia
3 de novembre se serviran panellets!

....

....

Diumenge 19

Dimecres 8

SORTIDA A PORTAVENTURA

ANEM AL CINEMA

Inscripcions abans del 10 de novembre. Com cada any per a celebrar la festa de Halloween farem una
sortida a Port Aventura. Veniu a passar una mica de por i descarregar tensions mentre crideu!! El preu és
de 28 Eur. menors de 18 anys i 37 Eur. majors de 18 anys. Cal apuntar-se abans del 10 de novembre, per
poder fer efectiva la inscripció cal portar signada l’autorització que podreu recollir al local de joves. Vine, que
no t’ho expliquin!!!

Sortida amb bus per anar als Ocine,
a les 3 de la tarda, davant Església de
l’Assumpta.

....

XERRADA

Divendres 24

«QUÈ CAL SABER
DEL DOLOR?»

SESSIÓ DE CINEMA

Data i hora per a concretar.
Us informarem directament des del mateix casal.

A 2/4 de 10 de la nit al local de joves.
Veniu a gaudir d’una sessió de cinema entre amics! Trieu la pel·lícula que preferiu veure a través del Facebook o WhatsApp. La més votada serà la que projectarem!

REVISTA LA PILASTRA

ETS MESTRE, SENYORETA O PROFESSOR/A I VIUS A BESCANÓ?

Volem fer un reportatge sobre aquelles persones que es dediquen (o que s’han dedicat) a la docència i que
viuen (o que hagin viscut) al municipi de Bescanó.
Per a poder-lo confeccionar necessitem que us poseu en contacte amb nosaltres abans del dia 29 de novembre al correu electrònic
pilastra@bescano.cat (cal indicar: nom, cognoms, data naixement, dades de contactes i un breu currículum).
La sessió de fotos i entrevistes es realitzarà a primers de desembre.

@TeatreBescanó
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Diumenge 12

A les 6 de la tarda

SEMÀFOR EN BLAU
Gerard Sabaté

Música. Preu: -- / 10 Eur. / 12 Eur.

Divendres 17

A les 9 del vespre

ELS TRES ANIVERSARIS
De Rebekka Kricheldorf
Direcció: Joan Prat i Coll

Teatre. Preu: 22 Eur. / 24 Eur. / 28 Eur.

Dissabte 25

A les 9 del vespre

PARADISE

Teatre. Preu: 14 Eur. / 16 Eur. / 20 Eur.

ÚLTIMES
S
ENTRADE

Diumenge 26

12 del migdia i 6 de la tarda

DOLCE VITA
Mag Lari

Màgia-familiar. Preu: 12 Eur./ 14 Eur./ 16 Eur.

Preus: Amics del Teatre / Anticipada / Taquilla

