BESCANÓ - ESTANYOL - MONTFULLÀ - VILANNA

MAIG 2019

ACTES DESTACATS

INSCRIPCIONS als CASALS D’ESTIU
¡Online ﬁns el 30 de maig a la web de l'Ajuntament!

ABONAMENTS a les PISCINES
MUNICIPALS Obertura d’instal·lacions el 8 de juny
Tramitació dels abonaments online (web Ajuntament) a partir del
6 de maig i presencialment a partir del 27 de maig
Dimecres 1

Dissabte 11

CURSA dels SENGLARS

DONACIÓ de SANG

100% corriols, 100% senglars

A la Sala Polivalent de 10h a 14 h

Cursa de muntanya amb dos recorreguts per escollir de 12 i 21km.
Recollida de dorsals de les 7:30h a 8:30h. Sortida a les 9:00h.
Opció marxa popular de recorregut 11 Km. Cursa infantil gratuïta.
Esmorzar i avituallaments per tothom. Servei de bar.
Inscripcions online i el mateix dia de la prova.
Preus i més informació a www.cursadelssenglars.com.
.

Organitza Bescanó Corre amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bescanó

.
Dimecres 1

DINAR POPULAR i CONCURS D’HABILITATS amb
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
Al Local Social de Mas Llunès a les 9:00h (14:00h dinar)
Més informació trucant al telèfon 658361457.
.

Organitza la Comissió de Festes de Mas Llunès amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Bescanó

.
Dijous 2, 9, 16, 23 i 31

ESPAI PER COMPARTIR · 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 5

XXXIV MARXA POPULAR de BESCANÓ
Inscripcions i sortida de 7:30 a 8:30h des del Pavelló Poliesportiu
Dos recorreguts de 15,5 i 8 km aprox. Hora límit d’arribada 12:00h.
Quota d’inscripció 8€ que inclou assegurança, avituallaments i un
bon esmorzar.
.

Organitza Colla Excursionista l’Isard amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bescanó
i protecció civil de Bescanó

.
Del 6 de maig al 7 de juny

ABONAMENTS a les PISCINES MUNICIPALS
El dissabte 8 de juny obrirem les piscines i es podrà realitzar
l’abonament online o presencialment a l’Ajuntament.
·Tramitació on-line: al web de l’Ajuntament des del 6 de maig
·Tramitació presencial: a l’Ajuntament del 27 de maig al 7 de juny
de 17h a 20h. A partir del 10 de juny de 8h a 10h i s’acceptaran
pagaments en metàl·lic i amb targeta de crèdit.
.
Tothom qui tingui la targeta de l’any anterior se li reactivarà. Qui hagi
de fer-se una targeta nova necessitarà una foto (carnet o digital) per
personalitzar la targeta que s’haurà d’anar a recollir a l’Ajuntament.
.

Organitza l’Ajuntament de Bescanó

.

Campanya 2019 de vacunació, identiﬁcació
i cens d’animals de companyia
Divendres 10 de maig a Vilanna i Bescanó.
Divendres 12 de maig a Montfullà i Estanyol.
Divendres 17 de maig a Bescanó.
¡Consulteu el programa a part!
.

Organitza l’Ajuntament de Bescanó amb la col·laboració de VeterHouse

.
Divendres 10

ESPAI PER COMPARTIR · Qui sap fer què?
Al Local Social d’Estanyol de 18:00h a 20:00h
Avui compartim... Manualitats: Saquets de llavors i plantes.
aromàtiques. Preu 5€ (material). Taller dinamitzat per Nuri Segura.
Més informació Dolors Gener al WhatsApp 618621839.
.

Organitzat per “Sol, Solet”

.

Organitza l’Associació de Donants de Sang de Bescanó amb la col.laboració de
l’Ajuntament de Bescanó

.
Del 13 de maig al 14 de juny

INSCRIPCIONS al CURS de MECANOGRAFIA
A la Biblioteca els dimarts, dimecres i dijous de 15:00 a 16:30h
.
Des de 3r de primària. Preu 2 setmanes 60€ i 110€ 4 setmanes.
Inscripcions online del 13 de maig al 14 de juny.
Més informació a la web www.bescano.cat i al 972 440005.
.

Organitzat per l’Ajuntament de Bescanó i Meca Center

.
Dissabte 18

MERCAT de SEGONA MÀ a TRULLÀS
A l’arbreda de Trullàs de 9:00h a 14:00h
Més informació al telèfon 666 805829.
.

Organitza la Comissió de Festes de Trullàs

.
Diumenge 19

10a MARXA POPULAR del
VOLCÀ de la CROSA
A l’Àrea de les Guilloteres · Estanyol (Gi-533 Km 9,4)
.
Recorreguts de 8 i 14 kms. Horari d’inscripció a les Marxes de
8h a 9h amb sortida lliure. Hora sortida Ruta Màgica a les 9h.
Inscripcions des de les 8:30h. Preu 6€ inclou avituallament i
esmorzar. En cas de pluja es farà el diumenge 26 de maig.
.

Organitza Comissió de Festes d’Estanyol i col·laboració de l’Ajuntament de Bescanó

.
Divendres 24

CONTES a la BIBLIOTECA
A la Biblioteca infantil a les 17:00h
La capsa que canta amb la Bel Contes.
.

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

.
Divendres 24

PRESENTACIÓ EXTRAESCOLARS
CURS 2019-2020
A partir de les 16:30h al pati de l'escola. Des de P3 ﬁns a 6è
Es podran consultar horaris i preus i fer consultes directament amb
cadascun dels proveïdors. ¡Us hi esperem!
.

Organitzat per la Comissió d’Extraescolars - AMPA Escola Dr. Sobrequés

.
Dissabte 25

CIMS de VALLTER
Vallter > Portella de Mantet > Pic de la Dona > Pic de Bacivers
> Bastiments > Coll de la Marrana > Vallter
.
Recorregut 11,1km i un desnivell acumulat de 1.000m. Sortida amb
cotxes particulars a les 07:00h de l´aparcament de l’Ajuntament
de Bescanó. Sortida a les 07:00h des de Fontajau (Gi).
Portar esmorzar,dinar, aigua i equip adient per caminar a muntanya.
.
Cal llicència federativa vigent 2019 o obligatòria pel mateix dia de
la sortida, (preu 8€ inclou soci temporal per un dia) per tramitar-la cal
seguir les instruccions de la web www.colaisard.cat.
.
Reunió prèvia a la sortida el 20 de maig a les 20:00h a l’Hotel
d’Entitats. Conﬁrmar l’assistència per si cal avisar de canvis d'última
hora. Vocals Milio Gasol i Joan Costa.
.

Organitza Colla Excursionista l’Isard

Dissabte 25

Divendres 31

TORNEIG INFANTIL de TENNIS 2019

CINEMA al MAS LLUNÈS

Categories de 7 a 10 anys, de 11 a 13 anys i de 14 a 16 anys
A la tarda exhibició de tennis d’alta competició.
Inscripcions a Esports Pau ﬁns el 23 de maig. Més informació a
tennisbescano@gmail.com. ¡Gratuït per tothom!

Al Local Social de Mas Llunès a les 21:00h
«COMO ENTRENAR a tu DRAGÓN 2»
Servei de Bar des de les 20:00h. Més informació 658 361457
.

.

Organitza la Comissió de Festes de Mas Llunès amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Bescanó

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

PROPERAMENT

Fins el 30 de maig

INSCRIPCIONS ONLINE als CASALS
d’ESTIU 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 pàgina web www.bescano.cat/inscripcions.
.
A partir del 23 d’abril estaran disponibles a la 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

El juny comença l’estiu i el nou horari d’obertura
de l’Estació de Bescanó · www.estacio.click

« De dimecres a diumenge de 10:00h a 14:00h »
Dissabte 1 de juny

XXXVII FESTA del PATRONAT
A la Plaça del Mil·lenari
Activitats familiars, grup de ball i sopar a la fresca.
.

Organitza la Comissió Comunitat de Veïns del Patronat de Bescanó amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Bescanó

.
Dissabte 29 i diumenge 30 de juny

Del 24 d'agost al 5 de setembre a l'Hotel d'Entitats

CURS de MONITOR/A de LLEURE
a BESCANÓ

FESTA MAJOR de MONTFULLÀ

.

S'obtindrà el títol oﬁcial de Monitor de Lleure Educatiu de la Direcció
General de Joventut.
.
El curs consta de 100 hores presencials i 25 hores no presencials,
més 160 hores de pràctiques i 25 hores d'elaboració de memòria.
.

Sessions intensives de matí 9:30h a 14:00h i tarda 15:00h a 19:15h
més les colònies d'una nit en règim de pensió complerta. Preu 250€.
.
Requisits per matricular-se ser major d'edat i tenir el títol d'ESO
Inscripcions online al web de l'Escola l'Esplai a partir de juny.
.

Organitza l'Ajuntament de Bescanó i l'Escola l'Esplai de Girona

Dissabte 29
19:00h Castells Inﬂables per totes les edats. (gratuït)
19:00h Exhibició de ZUMBA KIDS.
20:00h Masterclass de ZUMBA FITNESS amb la instrucció d'Ana
Pérez i Mònica Sánchez.
21:00h Botifarrada popular.
22:00h Ball amb el grup “XAMFAINA”.
.

Diumenge 30
12:00h Oﬁci solemne a l'església de Montfullà amb la Coral Josep
Ruhí de Bescanó.
.

Organitza la Comissió de Festes de Montfullà amb la col·laboració de l'Ajuntament
de Bescanó

CASAL d’AVIS
Dimecres 8

Els divendres 3, 10, 17, 24 i 31 de maig
A les 5 de la tarda

ANEM al CINEMA

QUINA

Vuerem la pel·lícula

«El día que vendrà»

· Preu 1,50€

Dimecres 29 de maig
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS/ES

JO+B
Diumenge 12

PORTAVENTURA
Aquest any anem a Portaventura acompanyats pel bon temps!
Sortirem de l'església Assumpta a les 07:45h de diumenge 12 de maig i tornarem al voltant de les 22:30-23:00h del mateix diumenge.
Podeu trobar les autoritzacions al local de joves. Preu sortida 29€/persona menors de 18 i 39€ majors de 18 anys.
Inclou autocar i entrada al parc. ¡¡¡PLACES LIMITADES!!!

PROGRAMACIÓ MAIG

2019

Dissabte 11

L’ELECTE
Teatre Amateur · Cia. WC Teatre

Diumenge 5

ELConcert
POTfamiliar
PETIT

Diumenge 19

12:00h i 17:00h

NEUS MAR

¡ENTRADES EXHAURIDES!

Presenta, ÍNTIMAMENT LLACH

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

