DESEMBRE 2018

BESCANÓ - ESTANYOL - MONTFULLÀ - VILANNA
Actes destacats

Diumenge 16 a la Sala Polivalent

FESTA MAJOR
D’ESTANYOL

.
.

BESCANÓ AMB

.

1 i 2 de desembre
.
¡NO HI FALTIS!

.
.

08:30h Marxa Solidària de Bescanó Corre: Sortida a partir de les 8:30h. 2 recorreguts a escollir (8 i 14 Km).
Hi haurà avituallament i xocolatada al ﬁnal. Donatiu mínim de 5€ tot i que es pot donar el que es vulgui.
La recaptació es donarà integrament a la Marató.

11:30h Partit de veterans del CE Bescanó: Tota la recaptació obtinguda del sorteig d’una espatlla anirà destinada a la Marató.
14:00h Arrossada popular solidària: Menú amanida,arròs,pa,aigua i vi. Donatiu 10€. Tots els donatius aniran integrament destinats a la Marató.
* Cal portar-se els plats, els gots i els coberts de casa.
.

Venda de coques i altres postres elaborats per les entitats i associacions del municipi. La recaptació obtinguda de la venda dels postres també anirà
destinada a la Marató.
.

Venda de tiquets-donatius ﬁns el 14 de desembre a: Fleca Can Ferran, Carnisseria Josep, Llibreria FF i Ajuntament de Bescanó.

¡ SOLIDARITZA’T PER UNA BONA CAUSA !
Organitza Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Bescanó i totes les entitats i associacions del municipi

PIN’S de NADAL

INSCRIPCIONS al CASAL DE NADAL

Els dies 27, 28 de desembre i 2, 3
de gener a la Sala Polivalent

Casal de Nadal del 24 de desembre al 4 de gener de P3 i ﬁns a 2n d’ESO
Inscripcions ﬁns el 7 de desembre
ONLINE a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Bescanó a l’apartat d’inscripcions.

PIN DE TARDA (de P3 ﬁns a 6è)
Horari: de 5 a 7 de la tarda
Preu entrada: 2€

.

Lloc del Casal: Sala Polivalent.
Horaris de 9:00h a 13:00h sense servei de menjador. 9:00h a 15:00h amb servei de menjador.
Servei d’acollida de 7:30h a 9:00h amb un mínim 10 inscrits.

.
.

PIN DE NIT (de 1er a 4t d’ESO)

.

Més informació al telèfon 972 440005 i a la www.bescano.cat
.

* El Casal de Nadal es durà a terme si hi ha un mínim de 15 inscrits. Places limitades, a partir del 7 de desembre
només es podrà fer la inscripció als casals si hi han places vacants.
.

,

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

,

Horari: de 20:00h a 22:00h
Preu entrada: 2€
Servei de begudes i menjar a càrrec
d’alumnes de 6è
.

Organitza Regidories d’Ensenyament i
Cultura de l’Ajuntament de Bescanó

PROGRAMACIO
d ACTES de NADAL
,
,

* MES INFORMACIO I DETALLS EN EL PROGRAMA A PART I A WWW.BESCANO.CAT

Dimecres 19

.

Dimecres 26

.

Pessebre Vivent i xocolatada .

XXVIII Concert de Sant Esteve

19:00h al pati de l’Escola Dr. Sobrequés

18:00h a l’església de Sant Llorenç

Pessebre vivent dels nens i nenes de Cicle
inicial (1r i 2n). Obert a tothom

Tradicional concert de Sant Esteve a càrrec de
la Coral Josep Ruhí acompanyats al piano per
en Robert Gàzquez. A l’interludi actuarà la
soprano Laura Coll acompanyada al piano
per Laura Pérez. Entrada gratuïta
.

.

.

Organitza Escola Dr.Sobrequés amb la col·laboració
del Casal d’Avis i de l’Ajuntament de Bescanó
.

.

.

Divendres 21

.

Cantem al Nadal

.

De 9:30h a 10:30h a la Sala polivalent
Nens i nenes d’Educació infantil (P3, P4 i P5)
i de 1r. De 10:45 a 11:45h nens i nenes de 2n,
3r, 4t, 5è i 6è. Obert a tothom
.
.

Organitza l’Escola Dr. Sobrequés

.

Diumenge 23

.

Sortida familiar i cantada de
Nadales al Pessebre 2018

.

Punt de sortida al pàrquing Ajuntament
a les 8:30h. Preu tiquet 5€ inclou esmorzar i
xocolatada.

Organitza la Coral Josep Ruhí de Bescanó

.

Dilluns 31

.

Revetlla de Cap d’Any

.
.
.

21:30 a la Sala Polivalent

Sopar i ball amb SONA BE “Grup Kirtana”
Menús: Adult 50€. Infantil 15€ (ﬁns 10 anys)
Entrada al ball i bossa de cotilló 12€.
.
Fi de festa amb Xocolata i melindros per
tothom. Servei de Bar.
.
.

Reserves des del 26 de novembre al telèfon
972440606. Venda tiquets: Hotel d’entitats
del 14 al 21 de desembre de 19:00h a 20:00h
Places limitades.
.
.

.

.

Organitza la Comissió de la Fira de l’Embotit amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Bescanó
.

Organitza la Colla Excursionista Isard de Bescanó

Diumenge 23

.

Caga tió popular

.
.

11:30h a la Plaça de les Nacions
Caga Tió Popular i espectacle musical a
càrrec de Jordi Tonietti. Tots els nens i nenes
tindran regals que cagarà el tió. Acte gratuït

Dilluns 31

.

Revetlla de Cap d’Any a la
Sala La Torre

.

Adults 55€ Entrada + Sopar + Cotillo + Dj
Nens 19€ Entrada + Sopar + Cotillo + Dj

.
.
.

.

Organitza Sala La Torre

.

Dissabte 22

.

Nadal a Mas Llunès

.
.
.
.

.

Organitza Regidoria d’Ensenyament i Cultura de
l’Ajuntament de Bescanó

.

Els dies 22,25,26 i 29 de desembre, 1 i 6
de gener de 18:00h a 21:00h al pavelló
d’esports
.

Gran Quina de Bescanó

.

.

Al Local Social de Mas Llunès

11:00h Taller Nadalenc + Esmorzar 5 €
16.30h Cagada del Tió amb Xocolatada
18.00h Quina Nadalenca amb molts premis
amb sopar. (Entrepans, creps, patates i begudes)
.

Els dies 22 i 29 de desembre
.
Quina nocturna 21:30h a 00:30h .

Dissabte 5
11:00h Taller del Fanalet + Esmorzar 5€

.

18:00h Cavalcada dels Reis d'Orient.

Organitza Club Esportiu Bescanó, Club Bàsquet
Bescanó i Club Patinatge Bescanó

.

.
.
.

.

Organitza la Comissió de Festes de Mas Llunès

.

Dissabte 1 i diumenge 2

.

FESTA MAJOR D’ESTANYOL

.

Dissabte a les 15:30h Caminada etnobotànica
amb sortida des del local Social d’Estanyol.
.
Diumenge a les 11:00h Missa solemne a l’Església
de Sant Andreu acompanyada per la Coral Josep
Ruhí de Bescanó. De 10:00h a 14:00h Mercat
d’artesans, inﬂables i a les 12:00h espectacle
infantil amb ZAGA-ZIGGI. A les 13:00h Sardanes
amb la cobla de la Principal de Cassà. A la mitja
part, rifa d’un xai i entrega del guardó ARRELS en
homenatge a una família que hagi nascut o viscut
al poble.
.
.

Organitzat per Comissió de Festes d’Estanyol

Diumenge 2

.
.

VIII MERCAT DE SEGONA MÀ

.

A l’aparcament de l’Ajuntament 8:00h

.

.

Organitza l’Associació de comerços i serveis de Bescanó

Dilluns 10

.

ESPAI PER COMPARTIR

.

Local Social d’Estanyol de 18:00h a 20:00h
Avui fem...Un gorro o bufanda amb punt de mitja.
Maria Monsuñer ens ensenyarà a fer mitja i
practicarem fent un gorro o una bufanda de punt.
Gratuït. Important! Porteu agulles de mitja i llana
de colors i tipus que vulgueu. Més informació
Dolors Gener 618621839 (millor whatsapp)
.
.

Organitzat per “Sol, Solet”

.

Dijous 13

.

SESSIÓ de CONTES INFANTILS
A la biblioteca infantil a les 17:00h
“Amb “A” d’estimar”

.
.

.

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

PROPERAMENT
Cercavila i cavalcada de Reis
De 15:30 a 17:00h Cercavila de Reis
.
Punt de trobada a la Plaça de les Nacions .
Cercavila pel poble amb el carter i patge reials
per fer la recollida de cartes i xumets. En cas
de pluja es farà a l’Església de Sant Llorenç.
.

19:00h Cavalcada de Reis
.
Arribada pel carrer de la Torre, Passg. Sant
Jordi, Avda. Assumpta, creuant el carrer Major
continuarà pel carrer Nou, carrer Sant Grau i
pel carrer Canigó.
.
.

Els tiquets per pujar a veure els Reis es podran
comprar a la Fleca Can Ferran i a la llibreria FF
ﬁns el 4 de gener al preu de 6€.
.

.

¡Fins a 9 anys hi haurà sorpresa!

.

.

Nota important: Es prega no guardar tanda per
altres persones a la cua.
.
Organitzat per la
Comissió de Reis
de Bescanó amb
la col·laboració
de l’Ajuntament
de Bescanó

Divendres 14 a les 18:00h

.

Dijous 27 a la Sala La Torre 20:00h

.

ESPAI D’ACOMPANYAMENT
EN LA MALALTIA

.

CONCERT benèﬁc

.

.

.

Organitzat pel Local Social d’Estanyol

.

Dissabte 1

.

Sortida

al Cingle de Recauba,Coll
de Condreu,el Bolet,La Salut,des de
Sant Feliu de Pallerols
.
Sortida a les 07:30h des de l'aparcament de
l'Ajuntament amb cotxes particulars.
.
.

Cal portar esmorzar i dinar, aigua i equip adient
per caminar a la muntanya.
.
.

Conﬁrmació assistència, per si cal avisar de
canvis d'última hora. Mireia 670 745 151 i al
correu-e collaisard@bescano.com.
.
Més informació a www.colaisard.com
.

Per recaptar fons per la Fundació GAEM (Grup
d'Afectats d'Esclerosi Múltiple) Emmarcat dins
el projecte conEMsepuede.
.

.

Aportació mínima de 3€. Tota la recaptació va
íntegrament a la Fundació GAEM.
.
.

Organitzat per conEMsepuede, CanKoks, Sala La
Torre, i Fundació GAEM
.

27 i 28 de desembre i 2, 3, i 4 de gener

.

I Jornades de Tecniﬁcació CE
BESCANÓ
.
Per a nens i nenes a partir de 6 anys.

.

Organitza Club Esportiu de Bescanó

.

.

Dissabte 29 i diumenge 30

.

Organitzat per Colla Excursionista Isard de Bescanó

I TORNEIG Vila de Bescanó
Futbol 7

.

Dimecres 19

Torneig categories Benjamí i Aleví els dies 29
(Benjamí) i 30 (Aleví) al Camp municipal de
Bescanó. Matí fase classiﬁcatòria. Tarda fase
ﬁnal i de consolidació i a les 17:00h ﬁnal.
.

.

.

Les festes i la família. Pactes
comuns a les 19:00h a l’Hotel d’entitats

.

.

.

Organitza Terra Educació Viva

.

Organitza Club Esportiu de Bescanó

CURSOS i TALLERS

.

CASAL d’AVIS

PROPERAMENT de gener a juny

Dimecres 5

.

Cinema OCINE “Durante la Tormenta”

Classes de gimnàstica abdominal hipopressiva
.
.
.
.

Sortida amb bus a les 3 de la tarda davant Església de l’Assumpta

En aquest taller farem exercicis del mètode abdominal hipopressiu, que va
dirigit a tothom que vulgui millorar la seva salut i sentir-se millor amb el seu
cos. Indicat especialment en casos de mal d’esquena o dolors articulars o
musculars (lumbàlgies, ciatàlgies, cervicàlgies,...), incontinència urinària,
debilitat del sòl pelvià, poca agilitat i rigidesa corporal, o si notes que la teva
postura no és adequada perquè treballes moltes hores en una mateixa
posició i acabes el dia amb sobrecàrregues. Farem estiraments suaus,
abdominals hipopressius i relaxació.
.

QUINA a les 5 de la tarda. Preu 1,50€
Tot el recaptat el divendres 14 anirà destinat a la Marató d’enguany
Amb la quina del divendres 21 hi haurà cantada de nadales

Els Dimecres de 9:15h a 10:15h
Inici de les classes: Dimecres 9 de Gener de 2019
Preu: 28€/mes
Places limitades
.

.

Divendres 14 i 21 de desembre

.

Classes impartides per Gemma Bou. Fisioterapeuta i Osteòpata.
Inscripcions al telèfon 687 733 533.

.
.

.

* Cal portar roba còmoda, mitjons i estoreta

.

.

Dissabte 15

Dinar de Nadal a la sala polivalent
A les 2 de la tarda · Dinar servit pel Restaurant el Cabrit
A continuació seguirà l’actuació del cantant CHUS
Preu 18€ socis i 22€ no socis
Cal apuntar-se el més aviat possible.

JO+B
Divendres 14

Sessió de cinema al Local de Joves a les 21:30h | Vine a gaudir d'una sessió de cinema entre amics.
Tria la pel·lícula que vols veure via WhatsApp. Entra a www.facebook.com/joves.bescano i segueix-nos per estar al dia del que organitzem.
.

Dijous 27

Sopar de Nadal al Local de Joves a les 22:00h | Com cada any es farà un sopar de Nadal al local de joves. Cadascú portarà quelcom de
menjar per compartit entre tots. Les begudes les posa el JO+B. Hi ha opció de fer amic invisible o un altre joc de Nadal.

Dissabte 1 de desembre

Divendres 14 de desembre

Diumenge 16 de desembre

VENTURA

MALA BROMA

LA NENA DELS PARDALS

18:00h ÚLTIMES ENTRADES A LA VENDA!
21:00h ÚLTIMES ENTRADES A LA VENDA!

21:00h ÚLTIMES ENTRADES A LA VENDA!

12:00h · Espectacle familiar

Dissabte 22 de desembre

DIMARTS o una història
de justícia divina · 21:00h

Diumenge 23 de desembre

CONCERT DE NADAL
Les dones de Frank · 18:00h
Venda d’entrades a www.teatrebescano.cat, Casal d’Avis i Ajuntament de Bescanó

