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De 10 del matí a 2 del migdia a la plaça de les Nacions de Bescanó
Parades dels comerços de Bescanó: llibres, roses, artesania i una gran varietat
de productes diferents. A partir de 2/4 d’11, zona de tallers amb la temàtica de
Sant Jordi a càrrec Tic Tac Serveis Educatius. Fabricació de titelles i mòbils de la
llegenda de Sant Jordi, roses de papiroflèxia i punts de llibre. A les 11, actuació de
Fefe i Companyia amb l’espectacle infantil «Festa a la Plaça».
Organitzat per Regidories d’Ensenyament i Cultura
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A partir de les 10 del matí, al Parc de l’Ajuntament: passejades amb ponis. Atraccions
infantils. Trobada i exposició de Motos HarleyCustom, de tractors i màquines antigues, de
Vespa-Lambretta i d’Autocaravanes. Tastets:
carn de perol, greixons i botifarres de diferents
tipus. Servei de bar i menú diari.

Castell de Requesens – Puig Neulós.
Sortida en cotxes particulars a 3/4 de 7 del
matí des de Bescanó. Cal portar esmorzar
i dinar, aigua i equip adient per caminar a la
muntanya. Reunió prèvia, dimarts 18 a les 8
del vespre a l’Hotel d’Entitats.
Més informació, inscripcions i tramitació de llicències obligatòries al tel 670 74 51 51 (Mireia)
o a collaisard@bescano.com

FIRA DE L’EMBOTIT
DE BESCANÓ

10h, trobada intercanvi de plaques de cava.
10.30h, demostració en directe del procés
d’especejar un porc i 21a trobada de Puntaires. 11h, animació infantil amb FEFE i Cia.
12h, sardanes amb la Cobla Bisbal Jove. 16h
diada castellera: Marrecs de Salt, Castellers de
Figueres i Esperxats de l’Estany. Tot seguit,
xocolatada per a tothom.
El alumnes de 6è per a recaptar diners per
l’excursió de final de curs muntaran una parada de coques i samarretes.
Organitzat per la Comissió de la Fira de l’Embotit de Bescanó
i amb el suport de l’Ajuntament de Bescanó

....
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CONTES INFANTILS
A LA BIBLIOTECA

A les 5 de la tarda a la Biblioteca Josep
Fontbernat. «Sant Jordi, Sant Jordi» amb
l’Elena Ballester. Gratuït i obert a tothom.
Organitzat per Regidories d’Ensenyament i Cultura

ESPAI DE CONEIXEMENT
I TROBADA

Al Local Social d’Estanyol, 8 a 10 del vespre.
A càrrec de la psicòloga Laia Buerba. Cicle
de tallers amb proposta d’exercicis per conèixer-se a un mateix i gaudir de l’amistat i de la
vida. Si creus que el teu cercle d’amistats se
t’ha esdevingut pobre, i vols més autenticitat en
les teves relacions, aquest pot ser el teu espai.
Vine a provar-ho! Preu 10 Eur. Inscripcions a
cursos@bescano.cat i al tel 972 440 005.

VOLTA PER L’ALBERA

....
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CURSA DELS SENGLARS

Cursa de muntanya amb dos recorreguts
per escollir 12km i 21km. Recollida de dorsals de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del matí. Sortida
a les 9h. Esmorzar i avituallaments. Servei de
bar. Cursa infantil gratuïta. Inscripcions i informació a: www.cursadelssenglars.com o bé el
mateix dia de la prova.
Organitzat per Bescanó Corre

....
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JORNADES REPUBLICANES

Articular el procés constituent.
A 2/4 de 9 del vespre a la sala gran de l’Hotel
d’Entitats. La xerrada anirà a càrrec de senador d’ERC, Quim Ayats. Obert a tothom.

TALLERS I CURSOS
INICI D’ACTIVITAT FÍSICA
D’INTENSITAT MITJA-ALTA

Dilluns i dimecres de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del
vespre a la sala polivalent. Inici de les classes: dimecres 19 d’abril. Activitat pensada
per a qui vulgui mantenir un bon nivell de condició física, millorar-la o treballar la prevenció
de lesions. Entrenaments funcionals de CORE
i GAC (glutis, abdominals i cames) encarats a
la vida quotidiana, treballant amb el propi cos o
amb materials inestables. S’alternarà amb entrenaments més curts i d’alta intensitat (HIITS).
Els entrenaments seran dirigits amb estacions,
parelles o grupals. Preu: 25 Eur. al mes o bé 4
Eur/sessió. Mínim 10 inscrits.
Més informació i inscripcions: Carla Guallar
(656 95 98 94 – carla.guallar@gmail.com)

CASALS D’ESTIU

INICI D’INSCRIPCIONS
ALS CASALS D’ESTIU 2017

A partir del 24 d’abril
Del 22 de juny al 8 de setembre per nens i
nenes de P3 i fins a 4t d’ESO. Inscripcions a
l’Ajuntament de Bescanó del 24 d’abril al 26 de
maig, de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda. Descomptes de 10%, 30% i 50%
Organitzat per GEB amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Bescanó

Organitzat per l’Ateneu Republicà de Bescanó

....
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SORTIDA A LA SERRA
DE CATLLARÀS

Una bonica volta pel cims de sobre la Pobla
de l’Illet.
Sortida en cotxes particulars a 3/4 de 7 del
matí des de Bescanó. Cal portar esmorzar
i dinar, aigua i equip adient per caminar a la
muntanya.
Inscripcions i tramitació de llicències obligatòries al telèfon 670 74 51 51 (Mireia) o bé a
collaisard@bescano.com

ABONAMENTS PER
A LA PISCINA MUNICIPAL
A partir del 24 d’abril

El proper dissabte 10 de juny s’obren les piscines municipals. Els interessats/des poden passar per l’Ajuntament a formalitzar l’abonament
corresponent des del dia 24 d’abril fins al 9 de
juny, de dilluns a divendres, de 5 a 8 de la tarda. Descomptes del 10%, 30% i 50%.

CAMPUS
SETMANA SANTA
CAMPUS TECNOLÒGIC DE SETMANA SANTA A BESCANÓ
Del 10 al 13 d’abril, a la biblioteca Josep Fontbernat, de 9 del matí a 1 del migdia.
Pensat per a nens/es de 6 a 12 anys. Durada: 6 hores. 20 places. Data límit d’inscripció: 5 d’abril.
Per Setmana Santa traurem del calaix Inside Out àmpliament premiada i ens endinsem en un món d’aventures tecnològiques. Riley Anderson, una nena
d’11 anys, es trasllada amb els seus pares a una ciutat nova, aquest esdeveniment causa una sèrie d’alteracions en el seu estat emocional protagonitzades
per l’alegria, la tristesa, la por, el fàstic i la ira. Els reptes als que haurà de fer front articularan les activitats audiovisuals i multimèdia en una setmana plena
d’activitats estimuladores per als nens i nenes que els permetran programar una pantalla de videojocs, dissenyar en 3D alguns dels personatges del film i
fotografiar les escenes més representatives i divertides del llarg metratge. Tot dins d’un marc de joc, treball cooperatiu i creativitat.
Informació i Inscripcions: http://eramzeta.com/campussetmanasantabescano/
Organitzat per l’Escola Universitària ERAM amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bescanó – Regidoria d’Ensenyament i Cultura

10È ANIVERSARI SALA LA TORRE
Diumenge 2, 20.30h

AQ-STICKS EN CONCERT

Reserva taula per
a qualsevol dels actes
d’aniversari i gaudeix
a
d’unes braves i una cany
de franc!

Dimecres 5, 19.30h

LA MÀGIA DEL MAG FÈLIX
Dijous 6, 22h

NIT D’HUMOR AMB JUANJO ALBIÑANA
Diumenge 9, 20.30h

XEVI CHASE & DOUBLE CHIC EN CONCERT

Dimecres 5

Divendres 7

Sortida de davant l’església de l’Assumpta a les 3 de la tarda.
Pel·lícula «Lo que de verdad importa». 			

....

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!

QUINA AL CASAL

Divendres 21

ANEM AL CINEMA

SESSIÓ DE CINEMA
....

Divendres 7, 21 i 28

EXPERIÈNCIES!

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

....

Estàs estudiant i no saps que vols fer amb el teu futur?
A 2/4 de 6 de la tarda al Local JO+B. Vine al JO+B i podràs escoltar diverses opcions d’estudis i sortides al món laboral. La xerrada
serà conduïda per joves coneguts de Bescanó que estan estudiant
a la universitat, fent cicles superiors, o bé, han acabat els seus estudis i intenten obrir-se pas en el món laboral. Escoltareu diferents
opinions i podreu resoldre dubtes que tingueu.
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DIADA DE SANT JORDI

Celebrarem la Diada de Sant Jordi amb un dinar a la sala polivalent.
Menú: arròs, pollastre a la brasa i postres. Preu: 15 Eur. socis i 18 Eur. no
socis. Es faran programes a part. Obert a tothom.

@TeatreBescanó
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A les 9 del vespre

A les 9 del vespre

TOTS EREN
FILLS MEUS

TRIBUT A EUGÉNIO
Meugenio

La Gespa Teatre

Teatre. Preu: --/ 10 Eur. / 12 Eur.

Teatre amateur.
Preu: 3 Eur. / 4 Eur. / 6 Eur.

Durada: 75 min.
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A les 9 del vespre

INFÀMIA
Bitò produccions

Teatre. Preu: 23 Eur. / 25 Eur. / 28 Eur. Durada: 1 h i 35 min.
Preus: Amics del Teatre / Anticipada / Taquilla

Possibilitat dʼadquirir entrades del
Disposar dʼ
en algun assaig general
Gaudir de

@teatrebescano

Rebre al correu electrònic les
de la programació dʼEl Teatre Bescanó
dʼentre el

en altres festivals

en lʼentrada
del Museu dʼArqueologia de Catalunya
Girona (monestir de Sant Pere de Galligants)

Omple el formulari a:

