www.juglansdisseny.com

JULIOL 2016
ACTIVITATS PER FER DURANT EL MES DE JULIOL:
Més informació al Tel 972 440 005 o a cursos@bescano.cat
CLASSES DE ZUMBA: Dimarts i dijous, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre, a
la sala polivalent.

CURS DE BONSAIS: Divendres, de 7 a 10 del vespre, al Local Social de
Montfullà.

CLASSES DE IOGA: Dilluns i dimecres, de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre, a
la sala polivalent.

CURS DE COUNTRY CATALÀ NIVELL MIG-AVANÇAT: Dimecres a 3/4 de 9
del vespre. Durada 1 hora, a la sala polivalent.

CLASSES DE TXI-KUNG: Dimecres, de 7 a 8 i de 1/4 de 9 a 1/4 de 10 del
vespre, a les aules Rosa M. Cabré.
GIMNÀSTICA ABDOMINAL HIPOPRESSIVA: Dilluns, de 7 a 8 del vespre, a
les aules Rosa M. Cabré.

BESCANÓ, VIU L’ESTIU!
- Programes a part -

Els mesos de juliol i agost gaudeix de
diferents activitats a l’aire lliure que ha
organitzat l’Ajuntament de Bescanó: la
bibliopiscina, la ludopiscina, els inflables
aquàtics, el Food the music amb caravanes
de menjar i tallers de cuina, les històries a
la fresca, el tradicional sopar a la fresca del
casal, la banyada nocturna amb karaoke. I
per acabar, la festa de l’escuma!
Organitzat per Regidoria de Cultura i Ensenyament amb
la col·laboració del Casal d’Avis de Bescanó.

Divendres 1, 8, 15, 22 i 29
QUINA AL CASAL D’AVIS
A les 5 de la tarda al Casal d’Avis.
Preu: 1, 50 Eur./cartró

....

Divendres 1

INAUGURACIÓ ESTACIÓ

De 7 a 10 del vespre. Inauguració de l’Estació –
Punt d’informació de Bescanó. Hi haurà pica-pica
amb productes del poble, inflable per a la mainada,
un rocòdrom i un servei de tren turístic pel municipi.
La inauguració oficial i els parlaments es faran a les
8 del vespre.
Organitzat per l’Ajuntament de Bescanó

BALLADA COUNTRY I LINE DANCE A LA FRESCA: Divendres a 2/4 de 10
de la nit. A la Pista Poliesportiva.
TALLER DE MEDITACIÓ: Dimarts i dijous de 7 a 8 del vespre a les aules
Rosa M. Cabré. Inici de les classes: 5 de juliol. Preu: 1 dia 30 Eur., 2 dies 50
Eur. Inscripcions: Begoña Giménez T. 620 359 378 / tensang13@gmail.com

Dissabte 2

CONCERT AMB BLUES
BROTHERS PRISONERS

Al Local de Mas Llunès a les 10 de la nit
Vigileu les carteres que aquest dos germans poder
robar-te el cor tocant blues però també poder
prendre’t alguna cosa més...
Gratuït. Podeu fer reserva de taula per a sopar.

....

Dies 2 i 3 de juliol

FESTA MAJOR MONTFULLÀ

Dissabte dia 2: a partir de les 7 de la tarda,
Castells Inflables per la mainada. A les 8 del vespre,
exhibició i classe de Zumba oberta a tothom! A 2/4
de 10 de la nit, Botifarrada popular. Tot seguit, ball
amb el grup El Tren de la Costa.
Diumenge 3, a les 11 del matí, hi haurà l’Ofici
Solemnea l’església de Sant Pere, amb la Coral
Josep Ruhí de Bescanó.

....

Diumenge 3

TALLER DE RATAFIA

Al Local Social d’Estanyol, a les 9 del matí. Preu:
7 Eur (esmorzar inclòs). Passejada pels voltants del
poble i elaboració de la ratafia de forma casolana.
Places limitades. Inscripcions al tel. 972 44 00 05 –
cursos@bescano.cat

Divendres 8

DANSA AFRICANA -

Al Local Social d’Estanyol, a 2/4 de 5 de la
tarda. Taller a càrrec de Saivani Saura. Preu: 15
Eur. Places limitades. Inscripcions al tel. 637 511
402 (Mercè).

....

Diumenge 10

MULLA’T PER
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

Obrim la piscina per donar suport a les més de
7.000 persones afectades per aquesta malaltia
a Catalunya. Nedarem metres solidaris i pots
comprar marxandatge de la campanya, tovallola,
samarretes, bossa…
Amb el suport de Serveis Socials, Sanitat i Atenció a la Gent Gran

....

Dissabte 16

TALLER DE
BOLS TIBETANS

Al Local Social d’Estanyol, de 10 del matí a 1
del migdia. Taller impartit per Mercè Criado Núñez.
Preu: 15 Eur.. Cal portar roba còmoda, estora o
màrfega per estirar-se i un coixí. Places limitades.
Inscripcions al tel. 637 511 402 (Mercè).

CONCERT AMB JOHNNY
KILLERJONES

Al Local de Mas Llunès a les 10 de la nit.
Gaudirem de grans temes del rock de sempre.
Gratuït. Podeu fer reserva de taula per a sopar.

....

Dies 29, 30 i 31 de juliol

Cada diumenge de juliol
LA TORRE
ACÚSTICS A LA FRESCA

Tots els concerts són a 2/4 de 9 del vespre i
són gratuïts.
Diumenge 3, pop-rock acústic amb K-MELOT,
Diumenge 10, Rock-jazz acústic
amb ROCK ME BLUES,

FESTA MAJOR
DE MAS LLUNÈS

Divendres 29: a les 8 del vespre, Lectura del
pregó i plantada d’arbre en memòria de l’Albert
de la Masia al Local Social. A les 9 del vespre,
Caminada Nocturna per Mas Llunès. Apte per tots
els públics. Qui vulgui pot portar el seu gos. Activitat
organitzada per l’Entitat Club Canicross de Vilanna.
Dissabte 30: de 7 a 8 del matí, inscripcions de la
Marxa popular amb 2 recorreguts (5 i 10 km). Preu:
6 Eur. (inclou esmorzar). A 2/4 de 10, Batucada
matinal amb cercavila a càrrec de la Banda de
Puigdafrou. A les 10, Gimcana familiar.
A la tarda, tir amb arc, festa de l’Escuma i
inflables i a les 9 del vespre, classe de Zumba
a l’aire lliure.
A partir de les 9 del vespre, Sopar sopular, rifa,
Actuació Musical del Grup de Ball Josep Maria
Pla i música amb Dj’s J:Geex i Pau V.
Diumenge 31, a 2/4 d’11 del matí, Fira d’Intercanvi
Infantil i juvenil al Local Social.

Diumenge 17, pop-rock acústic
amb LES PER-VERSIONS
Diumenge 24, jazz amb CARLES BECH
Diumenge 31, jazz-bossa nova
amb TATI CERVIÀ i TONI PUJOL
Si voleu sopar podeu reservar la vostra taula a:
972 442 674 - latorresala@gmail.com
- www.latorresala.com

....

LLIGA SOCIAL DE TENNIS

Inscripcions abans del dia 28 de juny a tennis.
bescano@gmail.com o 609 133 739 (Toni). Gratuïta
per als socis abonats i escola. La lliga començarà
els dia 4 de juliol i acabarà el 4 de desembre. Hi
haurà obsequis per a totes els participants.
Organitzat pel Club Tennis Bescanó amb el suport de
l’Ajuntament de Bescanó.

CURS DE PREMONITOR/A
I CURS DE MONITOR/A

Inscripcions a partir de l’1 de juliol a les oficines
municipals o a cursos@bescano.cat. Mes
informació: Escola de l’Esplai de Girona. 972 24
93 25
PREMONITOR/A DE LLEURE: Del 29 al 31 d’agost
a la casa de colònies Sant Privat de Sant Privat d’en
Bas. Horari: 9.30 a 14h i de 15.30 a 20 del vespre i
de 21.30 a 23.30h. Curs de tres dies de durada. Els
alumnes una vegada finalitzat el curs, obtindran el
certificat on hi constarà la formació específica i les
hores del curs. Places limitades. Preu: 115 Eur..
MONITOR/A. Del 22 d’agost al 3 de setembre a
l’Hotel d’Entitats. Curs intensiu en horari de matí
(9.39 a 14h) i tarda (15h a 19.30h) que inclou una
sortida de dos dies en casa de colònies amb pensió
complerta. Requisits per matricular-s’hi: ESO o
equivalent i haver fet els 18 anys el dia de començar
el curs. Places limitades. Preu: 250 Eur.

....

VINE A FER TEATRE

Curs de teatre per a nens de 7 a 12 anys. Cada
dimarts de 2/4 de 6 a 7 de la tarda a la sala
d’assaig d’El Teatre Bescanó. Del 12 de setembre
de 2016 al 21 de juny de 2017.
Preu: 23 Eur/mes. Matrícula: 46 Eur. Inscripcions:
fins al 12 de setembre. Fins al 30 de juny tenen
prioritat els alumnes matriculats al curs 2015/2016.
A partir de l’1 de juliol l’admissió es farà per ordre
de matriculació fins a 15 alumnes. www.etgirones.
cat – 972 23 46 95. El primer dia de classe es farà
una reunió informativa als pares.
Organitza: Escola de Teatre del Gironès.

