BESCANÓ - ESTANYOL - MONTFULLÀ - VILANNA

abril 2019

ACTES DESTACATS

Diumenge 7 d’abril

Dissabte 20, diumenge 21 i Dimarts 23 d’abril

24ª FIRA de l’EMBOTIT de BESCANÓ

20è ANIVERSARI del CASAL d’AVIS

Els dijous 4, 11, 18 i 25 d’abril

Divendres 12 d’abril

ESPAI PER COMPARTIR

DIA de l’ACTIVITAT FÍSICA a BESCANÓ

· Qui sap fer què?
Al Local Social d’Estanyol de 17:00h a 18:00h
Avui compartim... conversa en anglès TEA TIME
Espai de conversa en llengua anglesa. Dinamitzat per Lluïsa Feliu.
Obert a qualsevol nivell amb l’únic requisit de parlar únicament amb
anglès.Gratuït. Més informació: Dolors Gener whatsapp 618621839
.

Organitzat per “Sol, Solet”

.
Diumenge 7 d’abril

“CIMS per
la LLLIBERTAT-PUIGSACALM”

1ª Sortida conjunta organitzadors

Volta per Cabrera, Aiats i Puig de la Sabastida, des de Falgars
d’en Bas. Ruta d’uns 14,5 km i un desnivell acumulat de 800m.
Sortida amb cotxes particulars a les 07:00h. des d’aparcament
de l’Ajuntament de Bescanó. Cal llicència federativa vigent 2019 o
obligatòria pel mateix dia de la sortida. Reunió prèvia a la sortida
el dilluns 1 d’abril a les 20:00h a l’Hotel entitats.
Conﬁrmació d’assistència per si cal avisar de canvis d’última hora.
Contacte 670745151 Mireia i/o collaisard@bescano.com.
Vocal Milio Gasol. Més informació al web www.collaisard.cat

Vist l'èxit de participació de l'any passat en què Bescanó va ser
seu de la comarca del Gironès per celebrar el Dia Mundial de
l'Activitat Física, s'ha decidit des de l'Ajuntament i amb la
col·laboració del Consell Esportiu del Gironès, l'Escola Doctor
Sobrequès, l'Institut la Miquela, de les entitats i associacions
esportives del municipi i dels professionals de l’esport que
durant l’any fan activitats esportives al poble, celebrar a Bescanó
el Dia de l'Activitat Física.
.

Al llarg del matí a l’Escola i a l’Institut es duran a terme diferents
activitats amb els alumnes de totes les edats, mentre que a la tarda,
a la zona esportiva i de les 17:00h ﬁns les 21:00h es duran a
terme activitats programades totalment gratuïtes per tothom que hi
vulgui participar.
¡Consulteu la programació als fulls informatius!

.
Dissabte 13 d’abril
A la zona d’aparcament de la Sala Polivalent d’11:00h a 17:00h

V RALLY dels CARRILETS (Clàssics)
.

.

Organitzat per l’Associació Amics del Motor Antic i Esportiu de Llagostera i la
col·laboració de la Comissió de Fira de l’ Embotit i amb el suport de l’ Ajuntament
de Bescanó

Diumenge 7 d’abril
Al Parc Lluís Vigué (Parc de l’Ajuntament) a partir de les 10:00h

Del 15 d’abril al 15 de juny

.

Organitzat per Colla Excursionista Isard de Bescanó

.

24ª FIRA de l’EMBOTIT de BESCANÓ

TORNEIG de TENNIS BESCANÓ 2019

Passejades amb ponis, atraccions infantils, trobada de Motos
Harley-Custon, exposició de tractors i màquines antigues,
trobada de Vespa-Lambretta, concentració i exposició de cotxes
clàssics i esportius.
.
Hi haurà servei de Bar amb esmorzars, dinars i berenars amb
entrepans calents i plat del dia. (mongetes amb greixons o patates
fregides amb botifarra i all i oli)
.
10:00h Trobada d’intercanvi de plaques de cava
10:30h Demostració en directe del procés d’ especejar un porc i
trobada de puntaires
11:00h Animació infantil amb FEFE i Cia
12:00h Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona
16:00h Diada castellera amb els Marrecs de Salt, Castellers de
Figueres i Els Esperxats de l’ Estany i acabada l’ actuació
¡Xocolatada popular per tothom!

Gratuït per socis/es, 10€ per no socis i 5€ per alumnes.
A partir de 16 anys. Inscripcions a Esports Pau ﬁns el 12 d’abril.
Més informació a tennisbescano@gmail.com.

.

Organitzat per la Comissió de la Fira de l’ Embotit de Bescanó i amb el suport de
l’ Ajuntament de Bescanó

.
Dijous 11 d’abril a la Biblioteca infantil a les 17:00h

CONTES GUILLATS de PRINCESES i
CAVALLERS amb Elena Ballester
.

Organitzat per Regidoria d’Ensenyament i Cultura de l’Ajuntament de Bescanó

.
Dijous 11 d’abril al Teatre de Bescanó a les 19:00h

CONCERT de PRIMAVERA de l’Escola
de Música de Bescanó
.

Organitzat per l’Escola de Música del Gironès amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Bescanó.

.
Divendres 12 d’abril

ESPAI PER COMPARTIR · Qui sap fer què?
Al Local Social d’Estanyol de 18:00h a 20:00h
Avui compartim... Manualitats: Decoració d’ampolles i ﬂascons
Aprendrem l’art de la decoració de ﬂascons i prepararem el nostre
Sant Jordi. Un cop acabat el taller, ens endurem la nostra creació.
Conduït per Montse Roqueta. Cal portar una tovallola vella. Preu 5€
Més informació: Dolors Gener whatsapp 618621839

.

Organitzat pel Club de tennis de Bescanó amb la col·laboració de l’Ajuntament i
de Magister Tennis

.
Del dimecres 17 a dissabte 20 d’abril al camp de fútbol

MIC FOOTBALL
Dimecres 17 de 16:00h a 20:00h · Dijous 18 de 9:00h a 20:00h
Divendres 19 de 9:00h a 13:00h · Dissabte 20 de 10:00h a 11:00h
.

Organitzat per Mic Esports amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bescanó

.
Dissabte 20 d’abril a la Sala Polivalent

20è ANIVERSARI del CASAL d’AVIS
14:00h Dinar d’aniversari. Preu 23€ socis i 35€ no socis. Cal que
us apunteu al dinar al casal d’avis
18:00 Concert de Música Catalana amb l’ORQUESTRA
SELVATANA, obert a tothom.
Diumenge 21 LA BELLA i LA BÈSTIA a les12:00h al Teatre de
Bescanó. Les entrades es podran comprar a l’Ajuntament o al Casal
d’Avis ﬁns el 30 de març per 6€ i després a www.teatrebescano.cat
per 9€+1€ per les despeses de gestió.
.
Dimarts 23, Sant Jordi, a les 16:30h a la Plaça de les Nacions el
Casal d’Avis oferirà berenar per nens i nenes amb coca i xocolata.
.

Organitzat per el Casal d’Avis amb la col·laboració de l’ Ajuntament de Bescanó

.
Dimarts 23 d’abril a la Plaça de les Nacions de 10:00h a 19:00h

DIADA de SANT JORDI
Durant tot el dia parades de llibres, roses, artesania i exposició
dels treballs dels alumnes de l’Institut la Miquela
.
10:00h Actuació infantil amb els Bitxicleta
11:00h Ball de sardanes pels alumnes de 5è de primària de l’escola
14:00h Repartiment de premis concurs Sant Jordi de l’Institut la Miquela
17:00h Conta Contes amb Gra de Sorra
18:00h Concert d’Havaneres amb el Grup Vell Galligants
.

Al llarg del matí «Un Sant Jordi verd». Porta les piles gastades a
les paradetes de 1er ESO i et regalaràn una rosa molt original.

.

.

Organitzat per “Sol, Solet”

Organitzat per Regidoria d’Ensenyament i Cultura de l’Ajuntament de Bescanó

Dissabte 27 d’abril

Dilluns 29 d’abril

COLLSACABRA

INSCRIPCIONS ONLINE als CASALS
d’ESTIU de BESCANÓ

Tavertet > Cingles de Tavertet > Puig de la Força > Morro de
l’Abeia > Lleixes de Balà > Salt del Molí Bernat > Tavertet
Recorregut 11km i un desnivell acumulat de 800m. Sortida des de
l´aparcament de l’Ajuntament de Bescanó amb cotxes particulars
a les 07:00h. Trobada dels dos grups a les 07:20h a can Gabatxó
(C-25 sortida Anglès). Cal llicència federativa vigent 2019 o obligatòria
pel mateix dia de la sortida. Reunió prèvia a la sortida el dia 23
d’abril a les 20:00h a l’Hotel d’Entitats. Conﬁrmació d’assistència
per si cal avisar de canvis d’última hora. Contacte 670745151 Mireia
i/o collaisard@bescano.com. Vocal Milio Gasol. Més informació
al web www.collaisard.cat.
.

Organitzat per Colla Excursionista Isard de Bescanó

.

Del 25 de juny al 6 de setembre es duran a terme els Casals
d’Estiu d’aquest any 2019 per alumnes de P3 i ﬁns a 4t d’ESO
.
La inscripció es farà online del dilluns 29 d’abril al dijous 30 de
maig a la web de l’Ajuntament fent clicant a l’apartat d’inscripcions
.
A partir del 23 d’abril estaran disponibles també a la pàgina web
de l’Ajuntament les programacions de cada casal amb les activitats
de cada dia
.

Organitzat pel Grup Excursionista de Bescanó amb la col.laboració de la Regidoria
d’Ensenyament i Cultura.

PROPERAMENT
Dimecres 1 de maig a la Zona esportiva

Diumenge 19 de maig a l’àrea de les Guilloteres a les 8:00h

CURSA dels SENGLARS

MARXA del VOLCÀ de LA CROSA

Recollida de dorsals i inscripcions de 7:30h a 8:30h.
Sortida a les 9:00h.

.

Organitzat per la Comissió de Festes d’Estanyol amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Bescanó

.

Organitzat per Bescanó Corre amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bescanó

Campanya 2019 de vacunació,identiﬁcació

Diumenge 5 de maig a la zona esportiva de 7:30h a 8:30h

i cens d’animals de companyia

MARXA POPULAR

.

Divendres 10 de maig a Vilanna i Bescanó
Divendres 12 de maig a Montfullà i Estanyol
Divendres 17 de maig a Bescanó

Sortida lliure, més informació www.collaisard.cat.
.

Organitzat per la Colla Excursionista l’Isard

CURSOS i TALLERS
TALLER

“Com curar-se sense medicaments” Divendres 5 d'abril a l'Hotel d'Entitats de 19:00 a 21:00h.
Taller dedicat a tots els amants de les coses naturals. S'entregaran un parell d’imans de uns 1700 Gauss de potència folrats amb polipell (imans
biomagnètics), s'explicarà com s'utilitzen per curar coses tant comuns com unes angines, mal de cap, per millorar la memòria i la microcirculació
cerebral, per els dolors, etc. També s'entregarà un dossier explicatiu on hi podreu trobar tots els beneﬁcis de l'aigua magnetitzada i molt més.
Preu 40€. Es prega conﬁrmar l’assistència (per saber la quantitat d'imans a disposar) al telèfon 699777276 (Susanna)
.

Organitzat per Susanna Moner amb la col.laboració de l'Ajuntament de Bescanó

CASAL d’AVIS
Dimecres 3 d’abril

Dissabte 20 d’abril a la Sala Polivalent

ANEM al CINEMA

20è ANIVERSARI del CASAL d’AVIS

.

Els divendres 5, 12 i 26 d’abril a les 5 de la tarda. Preu 1,50€

A més dels actes previstos, durant el mes d’abril al Casal hi haurà
llibres a l’abast de tothom TOTALMENT GRATUÏTS

QUINA

¡Vine i agafa el Teu!

JO+B
Divendres 12 d’abril a les 21:30 al local JO+B

Del 18 al 20 d'abril

SESSIÓ de CINEMA

CURS de PREMONITOR/A DE LLEURE
RESIDENCIAL Setmana Santa

Tria la pel·lícula que vols veure amb els teus amics via WhatsApp i
la projectarem al local de joves.
El proper diumenge 12 de maig SORTIDA a PORTAVENTURA
Aquest any anem a PortAventura acompanyats pel bon temps!
Sortirem de l'Església de l’Assumpta a les 07:45h i tornarem al
voltant de les 22:45 del mateix diumenge. Podeu trobar les
autoritzacions al local de joves. Preu 29€/persona (-18anys), inclou
autocar + entrada al parc.

Ei jove!! T'interessa el món del lleure? El vols conèixer de més
a prop? Aprendre jocs, tallers, danses i excursions per fer a
l'espai o l'agrupament? T'oferim una formació de premonitor/a de
30 hores intensiva i residencial en una casa de colònies. Per joves
de 15 a 17 anys. Preu 170€. Més informació i inscripcions a través
de la web www.fundacioesplaigirona.org/cursos/premonitor-delleureresidencial-setmana-santa-2019 ﬁns el 5 d'abril o al completar
les places disponibles.

Espectacle familiar en motiu del 20è aniversari del Casal d’Avis

Diumenge 7

Diumenge 21

PAU ALABAJOS

LA BELLA I
LA BÈSTIA

Música

Dissabte 13

OVELLES
Sala Flyhard

Més informació i venda d’entrades a www.teatrebescano.cat, Casal d’Avis i Ajuntament de Bescanó

Dissabte 27 i
diumenge 28

BONA GENT

