gener 2019

BESCANÓ - ESTANYOL - MONTFULLÀ - VILANNA
Acte destacat

5 de gener de les 15:30h a les 17:00h

CERCAVILA
Cercavila pel poble amb el carter i patge
reials per fer la recollida de cartes i xumets
.

Punt de trobada a la Plaça de les Nacions
*En cas de pluja es farà a l’Església de Sant Llorenç

A les 19:00h

CAVALCADA de REIS
s
9 any
Fins ahaurà
hi
!
RESA
¡SORP

Arribada per carrer de la Torre > passeig Sant Jordi > avinguda Assumpta, travessar carrer Major > carrer Nou
> carrer Sant Grau > carrer Canigó
Els tiquets per pujar a veure els Reis es podran comprar a la Fleca Can Ferran i llibreria FF ﬁns el dia 4 al preu de 6€
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

1 i 6 de gener
GRAN QUINA de BESCANÓ
De 18:00h a 21:00h
Al pavelló d’esports
Organitza Club Esportiu Bescanó, Club
Bàsquet Bescanó i Club Patinatge Bescanó

2 i 3 de gener a la sala polivalent
PINS’s de NADAL

Divendres 18 de gener
ESPAI PER COMPARTIR – Qui sap fer què?
Avui compartim... coneixements sobre la farina d’aglà
Al Local Social d’Estanyol de 19:00 a 21:00 hores
Les aglans han estat un recurs de supervivència de tots els temps.
Ara, i aprofitant que els nostres boscos en son uns bons proveïdors,
ens acosten a aquesta fruita tant quotidiana amb curiositat i respecte
i n’aprendrem totes les seves propietats i usos culinaris. Cal portar
carmanyola per fer un tastet i emportar-lo a casa. (Si en sobren)
Preu: Cost dels ingredients de les receptes.
Més informació contactar amb Jaume Serrasolses 639716426
Organitzat per “Sol, Solet”

PIN DE TARDA de 5 a 7 de la tarda (de P3 ﬁns a 6è)
Activitats programades: Inflables, jocs, manualitats i tallers diversos
Dia 2 Tastet de circ amb “Globoclown, el pallasso”
Dia 3 Taller “Fem la carta als Reis” i visita del Patge Reial
Preu entrada 2€
PIN DE NIT de 8 a 10 de la nit (de 1er a 4t d’ESO)
Activitats programades: Inflables, jocs, videojocs i música
Preu entrada 2€
Servei de begudes i menjar a càrrec dels alumnes de 6è
Organitzen Regidories d’Ensenyament i Cultura de l’Ajuntament de Bescanó

Dissabte 5 de gener
NADAL a MAS LLUNÈS
11:00h Taller del Fanalet + Esmorzar al
Local Social
Inscripcions a 5€ al 615268370
Cal que porteu el pal de llum
18:00h Cavalcada dels Reis d'Orient · Arriba per les antigues piscines,
passa per davant de la masia i finalitza al Local Social on Ses
Majestats els Reis d’Orient recolliran les cartes i les peticions
21:00h Els Reis Mags porten regals a casa.
Inscripcions a 5€ al 696506434
Organitza la Comissió de Festes de Mas Llunès

Els dijous 10 i 24 de gener
ESPAI PER COMPARTIR · Qui sap fer què?
Al Local Social d’Estanyol de 17:00 a 18:00 hores
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 a Dolors Gener al 618621839 (millor whatsapp)

Diumenge 20 de gener
DONACIÓ de SANG
A la sala polivalent de 10:00h a 14:00h
Organitza Associació de Donants de Sang de Bescanó

Dissabte 26 de gener
SORTIDA de TRAVESSA a la COSTA
Ruta a determinar, es comunicarà al web
La millor manera de respirar l'essència de la Costa Brava. Sortida
a les 07:00h del pàrquing Ajuntament Bescanó en autobús.
Places limitades. Portar esmorzar i dinar. 20€ soci, 25€ no soci.
Cal llicència federativa vigent 2019 o llicència obligatòria pel
mateix dia de la sortida.(Tramitació el mateix dia de la sortida)
Reunió prèvia a la sortida 21 de Gener a les 20:00h a l’Hotel
d’Entitats. Cal conﬁrmar l’assistència abans del 21 de Gener
Contacte 670745151 Mireia o al correu collaisard@bescano.com
Organitzat per Colla Excursionista Isard de Bescanó.

Període de Renovació de Llicències FEEC 2019
Vols obtenir la llicència de la FEEC pel 2019?
Informa't a la nostra web i fes-te soci de la Colla Isard de Bescanó.
Nosaltres t'ho tramitem sense cap problema. www.collaisard.cat

Divendres 26
ESPAI d’ACOMPANYAMENT en la MALALTIA
Al Local Social d’Estanyol de 18:00 a 20:00 hores
Espai per compartir experiències, aprendre i reprendre forces en la
malaltia pròpia o en la malaltia de familiars i amics. Coordinat i
dinamitzat per Carme Ventura, psicòloga. Preu: Aportació voluntària

Organitzat per “Sol, Solet”

Organitzat pel Local Social d’Estanyol

Dissabte 12
SORTIDA a SERRA de MARBOLENY
St. Miquel Sacot · Castell de Colltort · Pas d’en Vidal · St. Martí del Corb
Fageda d’en Jordà · St. Miquel. Recorregut de 12,5km i 550m de
desnivell acumulat. Sortida amb cotxes particulars a les 07:30h des
de l´aparcament del Ajuntament. Cal portar esmorzar i dinar, aigua i
equip adient per caminar a la muntanya.
Reunió prèvia a la sortida el 7 de gener a les 20:00h a l’Hotel Entitats
Contacte 670745151 Mireia o al correu collaisard@bescano.com
Organitzat per Colla Excursionista Isard de Bescanó
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