BESCANó . ESTANYOL . MONTFULLà . VILANNA

SETEMBRE 2019

...............................................................................................................................................................................
ACTES DESTACATS

REVETLLA de FINAL d’ESTIU
Divendres 20 al Parc 1 d'octubre de 2017 a partir de les 20:00h
.

Sopar i concert de música popular catalana amb el grup
Xamfaina. Entrepà i beguda a 5€.
Cal comprar tiquets al Casal d'Avis, a la Fleca Can Ferran, L'Estanc
de la Plaça i la llibreria FF. En cas de mal temps, l'activitat es farà a
la pista poliesportiva.
.

Organitza el Casal d'Avis amb la col·laboració de l'Ajuntament de Bescanó

FESTA MAJOR de VILANNA 2019
15 de setembre Corriolada · El 21 i 22 de setembre FESTA MAJOR

Dilluns 2 i dimarts 3 de setembre

.

INSCRIPCIONS a la BIBLIOJOCS
A partir del 12 de setembre comencen les activitats a la bibliojocs,
un espai en el que alumnes de P3 a 2n de primària juguen i es
diverteixen. Cada dia de 16:30h a 18:30h.
S'ofereix servei de recollida a l'escola. Inscripcions els dies 2 i 3
de setembre a la bibliojocs de 16:30h a 18:30h. A partir d'aquest
dia, es continuaran fent inscripcions si hi ha places vacants.
Preu general 15€ al mes per tres dies a la setmana.
.

Organitzat per l'Ajuntament de Bescanó

......................................................................................
Dissabte 7 de setembre

LA NOCTURNA de BESCANÓ
XIX Caminada nocturna pels entorns de Bescanó.
Sortida del Parc Lluís Vigué (davant de l'Ajuntament de Bescanó)
a les 21:00h.
Inscripcions a partir de les 20:00h al mateix lloc de la sortida.
Quota 5 €uros. (Inclou avituallament ﬁnal)
6 kms de distància aproximada del recorregut. (90 minuts)
Cal portar calçat per caminar i lot/frontal. Informació al telèfon
670745151 (Mireia) i al correu-e collaisard@bescano.com.
.

Organitza la Colla Isard de Bescanó

......................................................................................
Diumenge 8 de setembre

12 HORES de BÀSQUET
Al pavelló de Bescanó a les 9:00h
Hi haurà servei de bar i accés a la piscina
per tots el participants.

Diumenge 15 de setembre CORRIOLADA VILANNA
Sortida lliure de 8:00h a 9:00h de l'església de Vilanna.
Inscripcions a partir de les 7:30h. Preu 10€ amb esmorzar.
Llarga 30km/+950 Curta 20 km/+600. Ruta infantil gratuïta amb guia.
.

Dissabte 21 de setembre
18:30h Inﬂables per la mainada.
19:00h Sardanes amb la Principal de Porqueres.
21:00h Sopar Popular. (Preu 10€)
22:30h Ball amb JORDI MUSIK.
.

Diumenge 22 de setembre
12:00h Oﬁci solemne en honor a Sant Mateu amb la Coral Josep Ruhí
de Bescanó. Tot seguit, pica-pica vermut GRATUÏT PER TOTHOM.
.

* En cas de mal temps els actes de dissabte es faran al Polivalent de Bescanó, la
Comissió es reserva el dret de modiﬁcar els actes si fos necessari.
.

Organitza la Comissió de Festes de Vilanna amb la col·laboració de l'Aj. de Bescanó

Dimecres 18 de setembre

CLUB de LECTURA i CLUB d’ESCRIPTURA
Jornada informativa, Biblioteca Josep Fontbernat a les 18:00h.
Pots formar part d'un Club de Lectura clàssic amb una trobada al
mes i amb la coordinació de l'escriptora Maria Mercè Roca o pots
integrar-te a un Club d'Escriptura amb una trobada al mes i amb la
coordinació de la mestra Belqui Leal. També es volen organitzar
Clubs Infantils de lectura i escriptura per despertar als nens l'amor
per la literatura.
.

Inscripcions a la Biblioteca el mateix dia de la jornada informativa.

.

.

Organitza el Club Bàsquet Bescanó

Organitza l'Ajuntament de Bescanó

......................................................................................
Divendres 13 de setembre

TASTA BESCANÓ
A la Pista Coberta (zona esportiva) mostra gastronòmica amb
tastets de plats elaborats, tapes fredes i calentes.
.

Servei de bar amb degustació de vins, cava, “mojitos” i gintònics.
Venda de tiquets a partir de les 19:30h.
Tastets entre les 20:00h i les 23:00h. Tot seguit música i copes!
.

Hi participen Bar El Quinto, Bar-Restaurant El Bescanoní, Buti Bo,
Blue-Restaurant, Bye Bye Blat, Cafeteria Les Voltes, Carnisseria
Can Josep, El Cistell d'Or, Xarcuteria Casolana Magda, Pizzeria
Quo Vadis, Restaurant Can Rajolet, Restaurant La Barca i Somia
Esdeveniments.

......................................................................................
Dissabte 21 de setembre

CAMINADA CULTURAL de RECUPERACIÓ del
CAMÍ RAL
Activitat inclosa dins les activitats de la Setmana Europea de la
Mobilitat. Sortida a les 9:30h des del Casal d'Avis.
Caminada Cultural de la mà de Lluis Solé. Cal portar bosses de
plàstic per recollir les escombraries que hi pugui haver al llarg de la
caminada.
.

Organitza l'Ajuntament de Bescanó

......................................................................................
Dijous 26 de setembre

.

NOU SERVEI de PODOLOGIA a ESTANYOL

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

.

......................................................................................
Dissabte 14 de setembre

DONACIÓ DE SANG
A la Sala Polivalent de 10:00h a 14:00h
Dóna sang, regala vida!

´

Un dijous al mes al Local Social amb la professional Marina Masó.

*Per apuntar-vos podeu trucar al telèfon 664346625.
......................................................................................
Diumenge 29 de setembre

MERCAT de SEGONA MÀ
A l'aparcament de l'Ajuntament de 8:00h a 14:00h.

.

.

Organitzat per l'Associació de Donants de Sang

Organitza la Comissió de Festes de Bescanó amb la col·laboració de l'Aj.de Bescanó

INSCRIPCIONS OBERTES del CLUB de PATINATGE de BESCANÓ
Aquesta propera temporada el Club comença amb moltes novetats.
.

Per una banda, torna a oferir el XULIPATÍ, dirigit a nens i a nenes a partir de P-3 que vulguin gaudir del patinatge d'una forma lúdica i divertida.
Es realitzaran balls amb patins seguint el ritme de la música, s'aprendran coreograﬁes en grup, es faran jocs amb patins i moltes coses més.
Es durà a terme cada dijous de 16:30h a 18:00h. Es podran recollir els nens a l'escola de Bescanó. El dia d'inici serà el dijous 3 d'octubre.
La temporada de XULIPATÍ és d'octubre a juny (calendari escolar).
.

El Club també obre les portes a tots aquells que es vulguin iniciar en el PATINATGE disciplina lliure on s'han preparat moltes activitats que de
ben segur agradaran a tothom! El dia d'inici serà el 3 de setembre.
.

Per a més informació podeu contactar amb el Club al correu-e cpbescano@gmail.com o al telf. 697779394 (Laura)
.

Organitza el Club Patinatge de Bescanó

NOTA D'AGRAIMENT
Oncolliga Bescanó agraeix la col·laboració de tot el poble de Bescanó.
En la col·lecta que hem fet els mesos de juny i juliol s'han recollit 3.560€.

El 23 de setembre s’acaba l’estiu i tornem a l’horari
de TARDOR / HIVERN.

.

.

Moltes gràcies a tothom !

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

PROPERAMENT
Diumenge 20 d'octubre

FESTA de la GENT GRAN

CURSOS i TALLERS
A partir del proper mes de setembre comencem la temporada de cursos 2019-2020 a Bescanó!

CARREGA LES PILES!
Consulteu la programació a www.bescano.cat o en els llibrets informatius que s'han repartit casa per casa i que també
podreu trobar a l'Ajuntament. Organitzat l'Ajuntament de Bescanó

CASAL d’AVIS

Els divendres dies 6, 13, 20 i 27 de setembre
QUINA a les 17:00h · Preu 1,50€.
.......................................................................................
Divendres 20 de setembre

REVETLLA de FINAL d’ESTIU

Dissabte 28 de setembre

SORTIDA al MONESTIR de SANTES CREUS
49€ tot inclòs
.

Per a més informació podeu adreçar-vos al Casal d'Avis.

Parc 1 d'octubre de 2017 a partir de les 20:00h.
Sopar i concert de música popular catalana a càrrec del grup Xamfaina.
Entrepà i beguda a 5€. Cal comprar tiquets al Casal d'Avis, a la Fleca
Can Ferran, L'Estanc de la Plaça o a la llibreria FF.
.

* En cas de mal temps, l'activitat es farà a la pista poliesportiva.

Aquest setembre es tornen a reprendre els cursos d'informàtica, puntes de coixí, costura, memòria, anglès, català i patchwork.

RE 2019
PROGRAMACIÓ SETEMB

Dissabte 21 de setembre a les 20:30h
.

INAUGURACIÓ
NOVA TEMPORDA
.

amb CRIS JUANICO presentant VIU

Tota la programació i compra d’entrades a

www.teatrebescano.cat

