MARÇ 2019

BESCANÓ - ESTANYOL - MONTFULLÀ - VILANNA
Actes destacats

Dissabte 2 de març

Carnaval a Bescanó
Diumenge 17 de març
10:30h a la Sala Polivalent

Festa dels Nadons
Dissabte 2 de març

· COLLSACABRA

.

Tavèrnoles > Castell de Savassona > Sant Feliuet de Savassona > jaciment neolític > Castell de Savellana > Puig de Conangle >
Sta.Magdalena de Conangle > Pont de Salou > Pou de Glaç de Salou > Tavèrnoles. Recorregut aprox. de 13 km i 450 m. desnivell acumulat.

.

Sortida amb cotxes particulars. Sortida a les 07:30h des de l´ aparcament de l’Ajuntament de Bescanó i/o des del aparcament de Fontajau (Gi). Punt de
trobada: a les 07:50h. A Can Gabatxó. Portar esmorzar i dinar, aigua i equip adient per caminar a la muntanya. Cal llicència federativa vigent 2019, per tramitar
la llicència pel mateix dia cal fer reserva ﬁns al dijous previ i seguir les instruccions de la web de Colla Isard. Reunió prèvia a la sortida 25 de febrer a
les 20.00h a l’Hotel entitats. Conﬁrmar assistència per si cal avisar de canvis. Contacte 670745151 Mireia i/o collaisard@bescano.com. Vocal Joan Costa. .

.

Organitzat per Colla Excursionista Isard de Bescanó

Dissabte 2 de març

.

CARNAVAL a BESCANÓ

.

Rua a les 16:00h a La Plaça

.

Coca i xocolata desfeta per tothom. Servei de bar. Premis per totes
les categories.
.

.

Organitzat per la Comissió de Festes de Bescanó

.

Divendres 22 de març

.

Local Social d’Estanyol de 18:00h a 20:00h

.

ESPAI d’ACOMPANYAMENT en
LA MALALTIA

.
.

Espai per compartir experiències, aprendre i reemprendre forces
en la malaltia pròpia o en la malaltia de familiars i amics.
.
Coordinat i dinamitzat per Carme Ventura, psicòloga.
.
Preu · Aportació voluntària
.

Dijous 7, 14, 21 i 28 de març

.

Al Local Social d’Estanyol de 17:00h a 18:00h

.

.

Organitzat pel Local Social d’Estanyol

.

Dissabte 23 de març

.

GARROTXA

.

ESPAI PER COMPARTIR

· Qui sap fer què?
.
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 whatsapp 618621839
.

.

Organitzat per “Sol, Solet”

.

Divendres 15 de març

.

Al Local Social d’Estanyol de 19:00h a 21:00h

.

EL RACÓ NATURAL

.

Productes casolans per la cura del cos: hidrolats, desodorant, crema
labial, crema pel cos, crema de mans i pasta dental.
.
Docent Eva Duch · Preu 15€
.
Més informació a Dolors Gener al whatsapp 618621839
.

.

.

Pla de Solls > Tossa d’Espinau > Lliurona > El Mont > Pla de
Solls. Recorregut 15 km i un desnivell acumulat de 800m.
.
.
.
Sortida amb cotxes particulars a les 07:00h de l´ aparcament de
l’Ajuntament a Bescanó i des del aparcament de Fontajau (Gi).
.
.
Punt de trobada i sortida a les 07:15h des de la benzinera de la
NESTLÈ. Portar esmorzar i dinar, aigua i equip adient per caminar a
la muntanya. Cal llicència federativa vigent 2019 o obligatòria pel
mateix dia de la sortida. Reunió prèvia a la sortida el 18 de Març a
les 20:00h a l’Hotel entitats. Conﬁrmar assitència. Vocal Milio Gasol.
Contacte 670745151 Mireia i/o collaisard@bescano.com

.

Més informació al web www.collaisard.cat

.
.

.

Organitzat per Local Social d’Estanyol

.

Organitzat per Colla Excursionista Isard de Bescanó

Dissabte 16 i 30 de març

.

Diumenge 24 de març des de les 8:30h a la Sala Polivalent

A l’Hotel d’Entitats de 10:00h a 12:00h

.

Curs de Patchword

.

Farem un necesser de nivell bàsic que es pot fer a màquina o a mà.
Per fer el necesser es poden portar robes reciclades. Preu 15€/dia
Curs impartit per Vanesa Gil. Inscripcions al whattsapp 620973321

Diumenge 17 de març a la Sala Polivalent

.

Festa dels Nadons

.

Festa per homenatjar als nostres veïns/es més joves
.
· A les 10:30h Benvinguda a les famílies
.
· Plantada de l’arbre d’homenatge als nadons nascuts l’any 2018
· De les 11:00h ﬁns al migdia, recepció i benvinguda dels nadons
per part de l’Alcalde i la Regidora de Serveis Socials amb
entrega d’un obsequi al nadó.
.
· A les 12:00h Aperitiu per a les famílies.
.
· Al llarg del matí i ﬁns al migdia, els més petits podran gaudir
d’activitats infantils.
.
.
Per assistir-hi cal fer inscripció prèvia a l’Ajuntament 972440005
o cultura@bescano.cat. La data límit per formalitzar la inscripció
serà el divendres 8 de març.
.

.

Organitzat per Regidoria de Serveis Socials

Divendres 22 de març 17:30h a la Biblioteca infantil

.

1a CURSA/MARXA POPULAR
.

.

Organitzat pel Club d’Atletisme de Bescanó amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Bescanó
.

Diumenge 24 de març al teatre municipal a les 18:00h

.

AQUAFONIA

.

Celebració dels 30 anys de l'Escola de Música del Gironès

.

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

.

Divendres 29 de març

.

Al Local Social d’Estanyol de 18:00h a 20:00h

.

.

ESPAI PER COMPARTIR

· Qui sap fer què? .
Avui compartim... remeis naturals i tradicionals i també animem a
qualsevol persona que ens vulgui exposar el seu remei de l’àvia,
“el que mai li falla”. Gratuït.
.
Més informació a Dolors Gener al whatsapp 618621839
.

.

Organitzat per “Sol, Solet”

Divendres 29 de març a l’escola de Bescanó

CONTE TEATRALITZAT en ANGLÈS

FESTA de la PRIMAVERA

A càrrec de l’Acadèmia Kids&Us.

16:30h xocolatada 17:00h jocs de fusta i tallers de primavera

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

Organitzat per AMPA i la col·laboració de Capgir

.

.

Distància: 5 km. Recorregut planer pel carril bici i ribes del riu Ter
que es pot fer corrent o caminant. Apte per tothom. Curses infantils a
partir de les 11:00h.
.

.

.

Diumenge 31 de març

Premis als treballs de recerca Jaume Casademont

IX MERCAT DE SEGONA MÀ

.

Els premis tenen dues modalitats:
1) Premi Bescanó: Qualsevol treball amb temàtica del municipi de Bescanó
2) Premi al millor treball de recerca de l'Institut La Miquela de Bescanó

A l’aparcament de l’Ajuntament de 8:00 a 14:00 hores

.

Organitzat per L’Associació de Comerços i Serveis de Bescanó amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Bescanó

Preinscripció a les llars d’infants municipals
.

Pels nens nascuts durant els anys 2019, 2018 i 2017.
L'ajuntament garanteix plaça durant el període de preinscripció.
.
Les dates per fer la preinscripció son del 11 a 22 de març de 2019 i
cal anar a les llars d'infants municipals a formalitzar-la en horari
de 9:00h a 17:00h.. Aquest curs, la llar municipal també oferta P0
pels nens i nenes nascuts durant el 2019. Els nens i nenes nascuts
el primer trimestre poden fer la preinscripció, la resta poden anar a la
llar quan els toqui començar el curs escolar..

.

Els guanyadors es comunicaran en l'acte de graduació dels alumnes
de 2n de Batxillerat que es fa cada any a ﬁnal de curs.
Cadascun dels premis estarà dotat amb 300€. Els treballs es podran
presentar a l'Ajuntament de Bescanó ﬁns el 29/03/19.
Podeu ampliar informació i consultar les bases a www.bescano.cat.
.

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

Manifestació a Madrid el 16 de març 2019
.

"L'AUTODETERMINACIÓ NO ÉS DELICTE"
L'ANC de Bescanó organitzarà autobusos per anar-hi. Venda de
tiquets a l'Estanc al preu de 50€. (Horaris pendents de conﬁrmar)
.

.

Organitzat per ANC Bescanó

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

PROPERAMENT
Diumenge 7 d’abril

Dimarts 23 d’abril

Divendres 12 d’abril

FIRA de L’EMBOTIT

SANT JORDI

DIA MUNDIAL de l’Activitat
FÍSICA
.
Del 17 al 19 d’abril

* Dates provisionals

MIC 2019

CURSOS i TALLERS
CURS "Claus per parlar en públic"
Divendres 1,8,15,22 i 29 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 a txearana@txearana.net ﬁns el 22 de febrer.
Més informació a l’Ajuntament de Bescanó. Organitzat per Txe Arana amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bescanó

CASAL d’AVIS
Dimecres 6 de març

ANEM al CINEMA · Pel·lícula: GREEN BOOK
.

Tots els divendres de març a les 5 de la tarda
QUINA · Preu 1,50€

CURSOS que es duen a terme en el casal
.

INFORMÀTICA · Tots els dilluns · Preu 8€/mes
.

PUNTES de COIXÍ tots els dijous

JO+B
Divendres 8 de març a les 21:30h al local JO+B

Dijous 21 de març a les 17:30 al local JO+B

Sessió de cinema

EXPERIÈNCIES! Estàs estudiant i no tens clar que

Vine a gaudir d'una sessió de cinema entre amics!
Tria la pel·lícula que vols veure via WhatsApp.

vols fer amb el teu futur? Vine i podràs escoltar diverses sortides

.

¡La més votada serà la que projectarem!

d’estudis i cap al món laboral. La xerrada la duran a terme joves
coneguts de Bescanó que estan cursant la universitat, cicles superiors
o bé han acabat i s’intenten posar en el món laboral. Escoltaràs
diferents opinions i resoldre dubtes.

El proper 23 d’abril es celebra la diada de Sant Jordi, durant tot el dia hi haurà parades a la Plaça de les Nacions, si ets de Bescanó i
estàs interessat/da en posar la teva parada, apunta’t a l’Ajuntament abans del dia 18 d’abril. Per més informació 972440005 i/o al correu-e
ajuntament@bescano.cat. Organitzat per Regidoria d’Ensenyament i Cultura.

Diumenge 3

JOAN DAUSÀ
Presenta “Ara som gegants”
* ENTRADES EXHAURIDES *

Dissabte 2

EL BRINDIS
Cia. La Gàrgola
produccions

Diumenge 17

XIULA
Presenta “Dintríssim”
Concert familiar

Dissabte 9

Dissabte 23

SÀPIENS

LAPÒNIA

Cia. Sala Flyhard

Cia. Sala Muntaner

Diumenge 10

PAULA VALLS
Black Music Festival

Diumenge 31
Concert amb

JOAN REIG

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

