NADAL

Bescanó 2018

Encesa de llums
de Nadal

Cantem al Nadal

30 novembre

Sala Polivalent

Dinar de Nadal

Torn 1. De 9.30 a 10.30h:
alumnes d’Educació infantil
(P3, P4 i P5) i de 1r.
Torn 2. De 10.45 a 11.45h:
alumnes de 2n, 3r, 4t, 5è i 6è
Obert a tothom.

15 desembre - 14 h
Sala Polivalent
Dinar servit pel Restaurant El
Cabrit. A continuació actuació del cantant Chus
Preu: 18€ / 22€ (no socis)
Cal apuntar-se aviat
Ho organitza Casal d’Avis

Pessebre Vivent
i xocolatada

21 de desembre

Ho organitza: Escola
Dr. Sobrequés

Nadal a Mas
Llunès
22 de desembre

19 desembre - 19 h

Local Social de Mas Llunès:

Escola Dr. Sobrequés

11 h. Taller Nadalenc i esmorzar. Preu: 5 €
16.30 h. Cagada del Tió
amb xocolatada
18 h. Quina Nadalenca amb
molts premis amb sopar
(Entrepans, creps, patates
i begudes)

Pessebre vivent dels nens i
nenes de Cicle inicial (1r i 2n).
Obert a tothom.
Ho organitza: Escola Dr. Sobrequés
amb la col·laboració del Casal
d’Avis i l’Ajuntament de Bescanó

Cantada
de Nadales
21 desembre- 17 h i a la
Quina - Casal d’Avis

Ho organitza: Comissió de
Festes de Mas Llunès

NADAL

Bescanó 2018

Gran Quina
de Bescanó

Caga Tió
popular

Casal de Nadal

22, 25, 26 i 29 de desembre
i 1 i 6 de gener - 18 a 21 h

23 de desembre - 11.30 h

Sala Polivalent

Plaça de les Nacions

De P3 i fins a 2n d’ESO

Caga Tió popular i espectacle
musical a càrrec de Jordi Tonietti. Tots els nens i nenes tindran
regals que cagarà el tió.
Activitat gratuïta.

Horari:
De 9 a 13h (sense servei de menjador).
De 9 a 15 h (amb servei de menjador).
Servei d’acollida: de 7.30 a 9 h amb un mínim 10 inscrits.

Pavelló d’esports
Els dies 22 i 29 de desembre
QUINA NOCTURNA de 21.30 h
i fins a les 00.30 h.
Ho organitza: Club Esportiu
Bescanó, Club Bàsquet Bescanó
i Club Patinatge Bescanó

Sortida familiar
i cantada de
Nadales
23 de desembre - 8.30 h
Punt de sortida: Pàrquing
Ajuntament de Bescanó.
Recorregut: Volta circular pel
poble. Nivell fàcil.
Distància: 6 km aprox.
Durada: 1,30 h i és apta per a
tota la família.
Esmorzar i cantada de
nadales: Plaça església Sant
Llorenç- Bescanó, a les 10.30 h.
Preu: 5 €
Inclou esmorzar i xocolatada.
Ho organitza: Colla Isard de
Bescanó

Ho organitza: Ajuntament
de Bescanó

xxviii Concert
de Sant Esteve
26 de desembre - 18 h
Església de Sant Llorenç
Concert tradicional de Sant
Esteve a càrrec de la Coral
Josep Ruhí, acompanyada al
piano per Robert Gàzquez. A
l’interludi hi haurà l’actuació
de la soprano Laura Coll amb
Laura Pérez al piano.
Entrada gratuïta.
Ho organitza: Coral Josep Ruhí
de Bescanó

Del 24 de desembre al 4 de gener

Inscripcions online:
Del 26 de novembre al 7 de desembre
A través de www.bescano.cat a l’apartat d’inscripcions
Més informació: 972 44 00 05 i al web.
El Casal 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 ha places vacants.
Preus:
Servei d’acollida: 10 €/setmana i 3 €/dia
Servei de menjador: 5,5 €/dia
Empadronats:	 Del 24 al 28 de desembre: 36€
Del 31 de desembre al 4 de gener: 48€
No Empadronats:	 Del 24 al 28 de desembre: 51€
Del 31 de desembre al 4 de gener: 63€
Ho organitza: Grup Excursionista de Bescanó amb la col·laboració
de la Regidoria d’Ensenyament i Cultura de l’Ajuntament de Bescanó

PIN’S de Nadal
Sala Polivalent

Pin de tarda
27 i 28 de desembre 2 i 3 de gener - De 5 a 7 de la tarda
De P3 fins a 6è
Inflables, jocs, manualitats i tallers diversos.
Preu: 2€
Dia 27: Exhibició de zumba kids i ball de zumba per a petits
Dia 28: Taller de llufes, photocall amb en Beski i exhibició
de taekwondo.
Dia 2: Tastet de circ amb “Globoclown, el pallasso”
Dia 3: Taller “Fem la carta als Reis” i visita del Patge Reial

Pin de nit
27 i 28 de desembre 2 i 3 de gener
De 1er a 4t d’ESO
Horari: de 8 a 10 de la nit
Activitats programades: Inflables, jocs, videojocs i música
Preu: 2€
Servei de begudes i menjar a càrrec dels alumnes de 6è
Ho organitza: Regidories d’Ensenyament i Cultura de l’Ajuntament
de Bescanó

Revetlla de Cap d’any
31 de desembre - 21.30 h
Sala Polivalent
Sopar i ball amb SONA BE “Grup Kirtana”.
Menú adult: 50 €
Còctel de cava de benvinguda. Cucurutxo de còctel de gambes. Gambes a la GO-GO. Cuixa de gall d’indi amb guarnició
de panses i prunes. Lioneses de nata, pasta seca, bunyols i
raïms de la sort, aigua, vi negre i blanc, cava brut, cafè, gotes i
bossa de cotilló
Menú infantil (fins a 10 anys): 15 €.
Còctel de suc de fruita natural. Entremès. Blanqueta de gall
d’indi amb patates fregides. Lioneses de nata, pasta seca,
bunyols i raïms de la sort, aigua o refresc i bossa de cotilló.
Entrada al ball i bossa de cotilló: 12 €
Fi de festa amb xocolata i melindros per a tothom.
Servei de bar.
Reserves:
A partir del 26 de novembre al telèfon: 972 440 606
Venda de tiquets: Hotel d’entitats – 14 i 21 de desembre
de 19 a 20 h.
Places limitades.
Ho organitza: Comissió de la Fira de l’Embotit
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bescanó

Revetlla de Cap d’any
a la Sala La Torre

Cercavila i Cavalcada de Reis

31 de desembre - 21.30 h

Cercavila de Reis: de 15.30 h a 17 h
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.

Sala La Torre
Adults : Entrada + Sopar + Cotilló + Dj = 55€
Nens: : Entrada + Sopar + Cotilló + Dj = 19€
Menú nens:
Plat únic de macarrons amb rostit de carn i tomàquet gratinats amb pit de pollastre arrebossat. Beguda: refresc o aigua.
Postres: pastís d’Oreo. Cotilló i raïm.
Menú adults:
Aperitiu: La nostra crema de marisc, Xampinyons farcits a la
crema, Carpaccio de salmó fumat amb guacamole i torradetes, Tàrtar de tonyina a la soja, Tartaleta de verduretes a la
confitura de tomàquet.
Segon a escollir entre: Suprema de salmo a la crema de cava
i estragó. Cuixa de pollastre sense feina, farcida de bolets.
Postres: Coulant de xocolata amb gelat de vainilla
Begudes: Vi D.O, Cava, aigua i cafès
Cotilló + DJ
Ho organitza: Sala La Torre

Dissabte 5 de gener

Cavalcada dels Reis Mags: 19h
Arribada pel carrer de la Torre, Passeig Sant Jordi, Avinguda
Assumpta, atravessar carrer Major, carrer Nou, carrer Sant
Grau i 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
de gener. Preu: 6€. Fins a 9 anys. Hi haurà sorpresa!
Nota important: es prega no guardar tanda per a altres persones a la cua.
Ho organitza: Comissió de Reis de Bescanó

Nadal a Mas Llunès
5 de gener
Local Social de Mas Llunès
11 h. Taller del Fanalet + Esmorzar 5 €
18 h. Cavalcada dels Reis d’Orient (arriba per les antigues piscines, passa per davant de la Masia i finalitza al Local Social).
Al Local Social els Reis recolliran les cartes i escoltaran totes
les peticions.
Ho organitza: Comissió de Festes de Mas Llunès

Twitter i facebook: @ajuntamentbescano

Glam, comunicació i disseny

