FEBRER 2019

BESCANÓ - ESTANYOL - MONTFULLÀ - VILANNA

Acte destacat

Dijous 28 de febrer a les
17:00h a la Sala polivalent

DIJOUS GRAS
BALL i BERENAR
Preu 10€ socis i 13€ no socis
Música a càrrec de Montse de Rimel
(teclista) * Cal apuntar-se al Casal d’Avis
.

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

Dissabte 2 de febrer

.

Divendres 15 de febrer

III CONCURS de PINTURA RÀPIDA
"ISIDRE VICENS"

.

EL RACÓ NATURAL

Al Local Social d’Estanyol de 19:00h a 21:00h
.
.
Productes casolans per la cura del cos.
.
Neteja facial: Aigua micel·lar i sabó neutre.
.
Docent: Eva Duch · Preu: 15€
.
.
Més informació a Dolors Gener al
.
whatsapp 618621839

Al Local Social d'Estanyol
.

Inscripcions: de 8:00h a 10:00h
13:00h: Termini màxim d'admissió d'obres a concurs
14:00h: Entrega de premis
Tot seguit, dinar de germanor al restaurant l'Estanc Nou d'Estanyol.

.

.

Organitzat per Local Social d’Estanyol

.

Bases del concurs a: www.ateneubescano.cat
Inscripcions anticipades a: ateneu@ateneubescano.cat
.

Organitzat per Ateneu Republicà de Bescanó amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Bescanó

.

Divendres 22 de febrer

.
.
.
.

CONTE TEATRALITZAT en ANGLÈS
A la Biblioteca infantil a les 17:30h
càrrec de l’Acadèmia Kids&Us

.

.

Els dijous dies 7, 14, 21 i 28 de febrer

ESPAI PER COMPARTIR

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

Dissabte 9 de febrer

.

RUTA per LA GARROTXA

.

Sadernes: Pont de Valentí > Talaixà > La Feixa Closa > El Salt de
la Núvia > S. Aniol > Salt del Brull > S. Aniol > Pont de Valentí
.
Recorregut aprox. de 15kms i 850mts de desnivell acumulat.
.
Sortida a les 06:45h amb cotxes particulars des de l´aparcament
de l’Ajuntament de Bescanó i a la mateixa hora de l’aparcament
de Fontajau (Girona).
.
.

Punt de trobada i sortida a les 07:00h des de a benzinera de la
Nestlé. Cal portar esmorzar i dinar, aigua i equip adient per caminar
a la muntanya i llicència federativa vigent 2019 o llicència obligatòria
pel mateix dia de sortida. Per tramitar-la cal fer reserva ﬁns al dijous
previ i seguir les instruccions de la web www.collaisard.cat.
.
Preu llicència federativa temporal per un dia 8€.(inclou soci temporal
per un dia)
.
.
Reunió prèvia a la sortida, el dilluns dia 4 de febrer a les 20:00h
a l’Hotel entitats. Vocal: Josep Pérez.
.
.
Conﬁrmació assistència per avisar de canvis d’última hora.
.
Contacte 670745151 Mireia i correu-e collaisard@bescano.com
.

Al Local Social d’Estanyol de 18:00h a 20:00h
Espai per compartir experiències, aprendre i reprendre forces en
en la malaltia pròpia o en la malaltia de familiars i amics.
Coordinat i dinamitzat per Carme Ventura, psicòloga.
Preu: Aportació voluntària
Organitzat pel Local Social d’Estanyol

.

Dissabte 23 de febrer

.

RUTA per LA GARROTXA

Beuda > Roca Pastora > Baumes del Cingle Petit > Monestir de
Sous > El Mont > Pla de Solls > Pedró de S.Jaume > Beuda
.
.
Recorregut 13kms i un desnivell acumulat de 900mts.
Sortida a les 06:45 h amb cotxes particulars de l´aparcament de
l’Ajuntament de Bescanó i a la mateixa hora de l’aparcament
.
de Fontajau (Girona).
.

Punt de trobada i sortida: a les 07:00h des de la benzinera de la
Nestlé. Preu llicència federativa temporal per un dia 8€ (inclou soci
temporal per un dia). Reunió prèvia a la sortida dilluns 18 de
febrer a les 20:00h a l’Hotel entitats. Vocals: Milio Gasol i Joan
Costa. Conﬁrmació assistència per avisar de canvis d’última hora.
. Contacte 670745151 Mireia i correu-e collaisard@bescano.com
.

.

.

www.estacio.click · hola@estacio.click · 972 204068

ESPAI d’ACOMPANYAMENT en la
MALALTIA

.

.

.

.

.

.

HORARI d’HIVERN de L’ESTACIÓ de BESCANÓ

Divendres 22

.

Organitzat per “Sol, Solet”

Organitzat per Colla Excursionista Isard de Bescanó

.
.
.
..
.
.
.
.

.

De DIMECRES a DIUMENGE de 14:00h a 18:00h

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

.

Organitzat per Colla Excursionista Isard de Bescanó

.

Dissabte 23 de febrer

.
.

Al Local social de Mas Llunès a les 14:00h

CALÇOTADA POPULAR

.
.

.
Menú: Calçots + torrada amb botifarra o panxeta.
.
Preu amb reserva: 12€, el mateix dia de la calçotada 15€.
Menú infantil: botifarra o panxeta + torrada + patates fregides 6€.
.

A les 16:00h desﬁlada de disfresses i detall a qui vingui disfressat.
.
Més informació i reserves: 658361457
.

.

Organitzat per la Comissió de lleure i festes de Mas Llunès

PROPERAMENT
Dissabte 2 de març

Els divendres 1,8,15,22 i 29 de març

CARNAVAL de
BESCANÓ

CURS «Claus per parlar en públic"

Diumenge 17 de març

A l'Hotel d'entitats de 18:00h a 19:45h.
Impartit per Txe Arana, locutora, actriu, comunicadora, formadora teatral i coach d’oratòria.
Curs destinat a persones que volen millorar les seves capacitats i aptituds per parlar en públic amb
naturalitat, potenciar l'impacte de les seves presentacions orals i guanyar conﬁança. Preu:150€/curs
.

Inscripcions: txearana@txearana.net ﬁns el 22 de febrer Més informació: Ajuntament de Bescanó

FESTA dels NADONS

.

A la Sala Polivalent

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

CURSOS i TALLERS
Divendres 22 de febrer

XERRADA de PSICOLOGIA CANINA: Coneixements bàsics per una bona relació amb el gos
A l’Hotel d’Entitats de 19:00h a 21:00h
.

Xerrada impartida per Jaume Serrano Teixidor, professor educador caní. Com a educador caní he constatat que la
nostra societat té mancances a l’hora de relacionar-se amb els animals i, sobretot, una visió errònia sobre com
funciona el comportament dels gossos. Aquesta problemàtica acaba generant relacions difícils, inclús impossibles,
que comporten l’abandonament de l’animal. A la xerrada es donarà a conèixer aquesta problemàtica i les mesures
que es poden prendre per pal·liar aquesta situació i millorar la relació amb el gos.
.
Preu: 10€/persona
Més informació i inscripcions: 653 334 750 (Jaume)
.

Organitza Jaume Serrano Teixidor amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bescanó

CASAL d’AVIS
QUINA · Els divendres 1,8,15 i 22 de febrer

CURSOS

Hora: 5 de la tarda. Preu: 1,50€

.

INFORMÀTICA · Preu: 8€/mes
(Dia i hora a conﬁrmar)

DIJOUS GRAS · Dijous 28 a les 17:00h
Ball i berenar a la Sala Polivalent
Preu: 10€ socis / 13€ no socis
Música a càrrec de Montse de Rimel (teclista)
* Cal apuntar-se al Casal

.

ESCACS · Els dilluns a les 17:00h
Preu: 8€/mes · Més informació al Casal

JO+B
Divendres 08 de febrer

Divendres 15 de febrer a les 18:00h

SESSIÓ de CINEMA

REUNIÓ sobre el curs de pre-monitors

.

.

Degut a la demanda rebuda per fer un curs de pre-monitors us
animem als que el vulgueu fer que vingueu al JO+B per parlar
sobre quines maneres teniu de fer el curs, dates, preus...

Al local JO+B a les 21:30h
Vine a gaudir d'una sessió de cinema
entre amics! Tria la pel·lícula que vols
veure via WhatsApp.

.

Us esperem al local de joves

.

La més votada serà la que
projectarem!

PROGRAMACIÓ FEBRER 2019

EPODERMIS
Dissabte 2
20:30h
Cia. David Planas

ESCAPE
ROOM
Dissabte 9
18:00h i 20:30h
.
Diumenge 10
18:00h

Br2

LA FESTÉ

Diumenge 17
12:00h

Diumenge 24
18:00h

Espectacle
familiar

Le Croupier

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

URIDES

ENT

EXHA
RADES

