novembre 2018

BESCANÓ - ESTANYOL - MONTFULLÀ - VILANNA
Acte destacat
Dissabte 10

SOPAR GROC
Sala Polivalent a les 17:00h
Tiquets anticipats 12€, el mateix dia 15€. Possibilitat de ﬁla “0” per qui vulgui col·laborar.
Punts de venda: Fleca Can Ferran, Pastisseria Pujol, L’Estanc i Carnisseria Josep.
Els beneﬁcis aniran destinats a la caixa de solidaritat pels presos i exiliats.
HORARIS
De17:00h a 20:00h activitats infantils
A les 20:00h sopar solidari amb parlaments i actuacions
A partir de les 00:00h concert obert a tothom

Organitzat per les entitats de Bescanó

INSCRIPCIONS AL CASAL DE NADAL
Del 24 de desembre al 4 de gener Casal de Nadal a la Sala Polivalent, des de P3 i ﬁns a 2on d’ESO
Horaris
De 9:00h a 13:00h sense servei de menjador.
De 9:00h a 15:00h amb servei de menjador.
Servei d’acollida de 7:30h a 9:00h amb un mínim 10 inscrits.

Preus
Servei d’acollida 10 €/setmana i 3 €/dia
Servei de menjador 5,5 €/dia

Inscripcions ONLINE a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Bescanó a l’apartat
d’inscripcions del 26 de novembre al 7 de desembre. Més informació al tel. 972 44 00 05
i a 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.

Empadronats
Setmana del 24 al 28 de desembre 36€
Setmana del 31 de desembre al 4 de gener 48€
No Empadronats
Setmana del 24 al 28 de desembre 51€
Setmana del 31 de desembre al 4 de gener 63€

Organitzat pel Grup Excursionista de Bescanó amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bescanó

Dijous 1 de novembre

Dissabte 3 de novembre

Divendres 9 de novembre

DIADA dels DIFUNTS

LA TARDOR a la GARROTXA

FESTA de la CASTANYADA

Cementiri de Bescanó a les 10:00h

Bracons, Serra de Curull (Puig de
les Àligues), fageda de la Grevolosa

A les 16:30h al pati de l’escola

Ofrena ﬂoral de l’Ajuntament i de diferents
entitats, acompanyat d’una petita actuació
musical per la Coral Josep Ruhí i lectura de
poemes en homenatge de tots els difunts
del poble.
.

Organitzat per Regidoria d’Ensenyament i Cultura

Animació infantil a càrrec de Jaume Barri
Organitzat per l’Ampa
de l’Escola

Sortida a les 08.00 des de l'aparcament de
l'Ajuntament de Bescanó amb cotxes
particulars. Reunió prèvia a la sortida,
dimarts 30 d'octubre a les 20.00h a l’Hotel
entitats. Conﬁrmació assistència i canvis
d'última hora Mireia 670 745151 i
collaisard@bescano.com.

¡TOTHOM HI
ÉS CONVIDAT!

.

Organitzat per la Colla Isard de Bescanó

Dibuix de Valentí Gubianas

Divendres 9 de novembre

Divendres 9 de novembre

Diumenge 11 de novembre

SESSIÓ de CONTES INFANTILS

RACÓ NATURAL

A les 17:00h a la biblioteca

19h a 21h al local social d’Estanyol

“Contes de tardor per explicar a la vora
del foc” amb el grup Va de contes.

Taller de productes de la llar casolans
Vols aprendre a fer productes de neteja,
ambientadors, desengreixants…tot de
forma casolana i respectuosos amb el medi
ambient? Taller impartit per Eva Duch.
Preu 10€

PRESENTACIÓ de l’ESCOLA
DE FUTBOL CE BESCANÓ

Organitzat per Regidoria d’Ensenyament i Cultura

A les 15:00h al camp de futbol
Partit del primer equip 2ª Catalana
CE Bescanó vs AD Guíxols.
.

Organitzat pel Club Esportiu Bescanó

Dilluns 12 de novembre

REVISIÓ ITV VEHICLES AGRÍCOLES i CICLOMOTORS
De 09:00h a 12:00h a l’aparcament del Pavelló Municipal
La unitat mòbil de Preven Control efectuarà les revisions ITV als vehicles agrícoles (tractors i remolcs).
Aquesta unitat mòbil també podrà efectuar la inspecció periòdica obligatòria als ciclomotors de 49cm³.
Les persones que vulguin passar la inspecció, hauran de RESERVAR HORA a través del web
www.citaprevia.cat o be al tel. 972 492912. El cost de la ITV serà l’establert segons les tarifes aprovades
per la Generalitat de Catalunya. La recepció de vehicles es realitza ﬁns a 15 minuts abans de la ﬁnalització
del servei. Organitzat per Preven Control

Diumenge 18 de novembre
31a MARXA POPULAR d’ESTANYOL 2 Rutes a escollir de 8,5 i 15 Km (aprox.)
Inscripcions de 7:30h a 9:30h a la plaça d’Estanyol. Sortida lliure. Preu 6€. Qui ho prefereixi pot venir només
a esmorzar a partir de les 10:00h (preu 6€). Avituallaments amb begudes i fruita. Entrepans de formatge,
botifarra o cansalada. Coca, vi, aigua, cafè o xocolata desfeta. En cas de pluja s’aplaçarà ﬁns el dia 25 de
novembre. Sorteig de 100€ per gastar als establiments “Es bo, és de Bescanó”.
Organitzat per la Comissió de Festes d’Estanyol

Divendres 23 de novembre

Dissabte 24 de novembre

Diumenge 25 de novembre

ESPAI PER COMPARTIR

COLLSACABRA

EXPOSICIÓ de BOLETS

A les 18:30h al Local Social d’Estanyol
Qui sap fer què?

Sortida complerta pels voltants
de Rupit. Sortida a les 07.00h des de

Avui fem... Globoﬂèxia i desprès compartim
pica-pica. Adreçat a nens/es i adults/es.
Preu gratuït, més informació i inscripcions a
Dolors Gener al whatsapp 618621839.

l'aparcament de l'Ajuntament de Bescanó
amb cotxes particulars.
Reunió prèvia el 19 de Novembre a les
20:00h a l’Hotel entitats. Conﬁrmació
d’assistència i canvis d'última hora Mireia
670 745151 i collaisard@bescano.com.

Tot el dia a la Sala Polivalent
Exposició de bolets i activitats
infantils

Organitzat per “Sol, Solet”

Servei de coques i venda de samarretes
per part de la Comissió de 6è.
Organitzat pel Grup Boletaire de Bescanó amb
la col·laboració de l’Ajuntament

Organitzat per la Colla Isard de Bescanó

Divendres 30
de novembre

ENCESA de
LLUMS de NADAL
Organitzat per l’Ajuntament
de Bescanó

PROPERAMENT
Dissabte 1 i diumenge 2 de desembre

Diumenge 16 de desembre

FESTA MAJOR D’ESTANYOL

LA MARATÓ · El càncer

Dissabte 1 a la tarda passejada etnobotànica.
Diumenge 2 al matí de 10 a 14h Parades d'artesans, missa
solemne amb la participació de la Coral Josep Ruhí, entrega
del guardó Arrels d'Estanyol, sorteig d'un xai, espectacle
infantil, sardanes, inﬂables i servei de bar.

Al matí a la Sala Polivalent

ACTIVITATS de NADAL

Organitzat per Comissió de Festes d’Estanyol

Full informatiu a part!

Organitzat per Regidoria de Serveis Socials

CURSOS i TALLERS
Els dilluns 5, 12, 19 i 26 de novembre CURS de CUINA · De 19:00h a 21:00h a l’aula de cuina
Curs de 8 hores de durada on aprendràs que la salut integral s'origina en el teu sistema digestiu. Entendre que menjar és el que farà que el teu
sistema digestiu estigui fort. Més informació: www.vitamsana.com, al correu-e albert@vitamsana.com i al telf. 645 945012. Organitzat per Vitamsana

CASAL d’AVIS
Divendres 9, 16, 23 i 30 de novembre

Dijous 15 de novembre

Dimecres 7 de novembre

QUINA a les 5 de la tarda. Preu 1,5€

Xerrada sobre

Cinema OCINE

* El divendres dia 9 de novembre es serviran
panellets

“La importància de seguir bé els
tractaments” a càrrec del farmacèutic

“Ha nacido una estrella”
Sortida amb bus a les 3 de la tarda
davant Església de l’Assumpta.

Sr. Adrián Arrizabalaga.

JO+B
Divendres 9 de novembre

Divendres 23 de novembre

CASTANYADA

SESSIÓ de CINEMA

A les 17:00h al local Jo+B
Ja està aquí la tardor i com ja sabeu toca menjar castanyes!!
Fem castanyada al local, vine amb la teva colla a menjar i
passar una bona estona entre amics

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

Organitza Jo+B

Entra a www.facebook.com/joves.bescano

Dissabte 10 a les 21:00h

Divendres 16 · Toni Xuclà presenta

FAIRFLAY

SHEN NU I ALTRES TRESORS AMAGATS

ÚLTIMES ENTRADES A LA VENDA!

Cinema/Música

Diumenge 18 a les 18:00h

MARCEL i JÚLIA

A les 21:30h al local Jo+B

Dissabte 24 a les 18:00h i 20:30h

IMMORTAL, amb Bruno Oro
ÚLTIMES ENTRADES A LA VENDA!

NOVA INCORPORACIÓ A LA PROGRAMACIÓ!!
22-12-2018 · La Cia Alba Nova de Bescanó, presenta: DIMARTS o una història de justícia divina

Venda d’entrades a www.teatrebescano.cat, Casal d’Avis i Ajuntament de Bescanó

