Sketchcrawl,
paSSegem i dibuixem!
Dissabte 7 d’abril
De les 10 del matí a 1 del migdia,
Passegem i dibuixem Sora i el seu
entorn.
Punt de trobada: aparcament de
l’entrada de Sora.
Preu: Gratuït. No cal inscripció prèvia.
Hi haurà esmorzar per a tots els participants.
Organitza: Castell de Montesquiu.
Col·labora: Grup de SketchCrawl de
la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

marxa nòrdica
Diumenge 8 d’abril
A 1/4 de 9 del matí, per als que no
han fet mai marxa i a 3/4 de 9, per
als que ja n’han fet,
De Sant Quirze a Saderra pel
camí Vora Ter de Sant Quirze de
Besora i Orís.
Punt de trobada: plaça Bisaura.
Distància: 11,30 km.
Desnivell: 120 m.
Preu: 4€.
Organitza: Regidoria d’Esports.
Més informació al 93 859 22 26 o a
castelldemontesquiu@ges¬bisaura.cat.

Final local del
raid delS auSetanS
Dissabte 14 d’abril
Organitza: Regidoria de Joventut.

planteS per a la pell
Dijous 19 d’abril
De les 10 del matí a 2/4 de 2 del
migdia,
Taller de tractaments per a la pell
a càrrec de les àvies remeieres de
l’Associació Pedra Tosca.
Aprendrem a reconèixer plantes de
l'entorn i a fer, entre d’altres coses,
un ungüent reparador i nutritiu, oli
per a la psoriasi o sabó de romaní.
Preu: 3,5€. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Castell de Montesquiu.

diada Jove
Dissabte 21 d’abril
Programació a part.

SarSuela catalana
Dissabte 21 d’abril
A 2/4 de 9 del vespre,
L’Aplec del Remei de Josep
Anselm Clavé a càrrec de
l’Orquestra Simfònica de l’Escola
de Música de Gràcia, la Coral
Loreley de l’Esquirol i quatre
solistes.
Preu: 12€. Socis teatre, 10€.
Venda anticipada: M. Carme al
mòbil 675300969 de les 6 de la
tarda a les 8 del vespre.
Organitza: El Centre.
Col·labora: Federació de Cors
Clavé, Coral Loreley, Camerata i
Ajuntament de Sant Quirze de
Besora.

marxa nòrdica
Diumenge 22 d’abril,
A 1/4 de 9 del matí, per als que no
han fet mai marxa i a 3/4 de 9, per
als que ja n’han fet,
Salt del Mir a Santa Maria de Besora.
Punt de trobada: Ajuntament de
Santa Maria de Besora.
Distància: 11,62 km.
Desnivell: 430 m.
Preu: 4€.
Organitza: Regidoria d’Esports.
Més informació al 93 859 22 26 o a
castelldemontesquiu@ges¬bisaura.cat.

tallerS de Sant Jordi
Diumenge 22 d’abril,
De les 10 del matí a les 12 del migdia.
Lloc: plaça Bisaura.
Organitza: ERC Sant Quirze.

viSita a borgonyà:
elS angleSoS
Diumenge 22 d’abril
A 2/4 de 10 del matí,
El Museu del Ter ens mostra la colònia per conèixer la seva essència i descobrir els diferents espais
com ara l’església, les escoles, la
cooperativa o el casino, tots ells
amb una arquitectura que recorda
l’urbanisme nord-europeu.
Punt de trobada: Casa del Metge de
Borgonyà.
Preu: Gratuït. No cal inscripció prèvia.
Organitza: ADET i Parc del Castell
de Montesquiu.

venda de roSeS
Dilluns 23 d’abril
Durant tot el dia,
Els alumnes de 3r d’ESO del SI
Bisaura vendran roses per recollir
diners per l’excursió de final de
curs.

club de lectura
Divendres 27 d’abril
A les 7 de la tarda,
Tertúlia sobre Cavalls salvatges,
del berguedà Jordi Cussà.
Obra descatalogada durant anys
fins que, el 2016 va sortir una 2a.
edició amb una gran acceptació i
èxit després de 16 anys de la seva
creació.
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra.

expoSicionS
Tot el mes d’abril
Amb motiu de l’Any Fabra,
Exposició de llibres i documents
del filòleg català Pompeu Fabra,
que dona nom a la biblioteca.
Es comptarà amb documents propis
de la biblioteca i d’altres, de diferents biblioteques, cedits expressament per aquesta ocasió.
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra.

elS inSecteS
Dissabte 28 d’abril
De les 10 del matí a la 1 del migdia,
Sortida on descobrirem la gran
diversitat d'espècies presents a
casa nostra.
Les identificarem i ens fixarem en
les formes, els colors i en les fantàstiques adaptacions al medi.
Preu: 3,50€. Menors de 12 anys,
gratuït. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Castell de Montesquiu.

Del 7 al 29 d’abril
Bisaurart
Exposició de pintura Paisatges i
marines de Josep Trilla.
Inauguració: 7 d’abril a les 6 de la
tarda.
Lloc: Casa de Cultura.
Horari: dissabtes i
diumenges de 5 a
2/4 de 8.

cicle de poeSia

marxa nòrdica

Divendres 4 de maig
A les 7 de la tarda,
Amb Guillem Gavaldà i Àngels
Moreno.
De febrer a maig, vuit biblioteques
d’Osona, entre elles la biblioteca
Pompeu Fabra de Sant Quirze, acull
dos joves poetes que hagin publicat
dos llibres com a màxim.
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra.

Diumenge 6 de maig
A 1/4 de 9 del matí, per als que no
han fet mai marxa i a 3/4 de 9, per
als que ja n’han fet,
Llaés, baumes del Teixidor i Mare
de Déu de la Cau a Santa Maria
de Besora i Llaés.
Punt de trobada: Ajuntament de
Santa Maria de Besora.
Distància: 10,40 km.
Desnivell: 512 m.
Preu: 4€.
Organitza: Regidoria d’Esports.
Més informació al 93 859 22 26 o a
castelldemontesquiu@ges¬bisaura.cat.

FeSta Solidària de l’eSport
Dissabte 5 de maig
Organitza: Regidoria d'Esports i de
Salut i Comissió de Cultura.
Programació a part.

elS raStreS delS
animalS del boSc
Dissabte 5 de maig
De les 5 de la tarda a les 8 del
vespre,
Taller i sortida amb Roger Arquimbau, biòleg, naturalista i
guia de muntanya.
Descobrirem els diferents rastres
(petjades, excrements, caus...) que
deixen els animals al bosc. I veurem
si hi són presents o no cadascun
dels animals treballats.
Preu: 3,50€. Menors de 12 anys,
gratuït. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Castell de Montesquiu.

l'anticlinal de bellmunt.
l'últim plec delS pirineuS
Dissabte 12 de maig
De les 9 del matí a la 1del migdia,
El geòleg Quim Camprubí ens
portarà a punts estratègics per
observar i aprendre com es van
formar les nostres muntanyes.
Com es van formar els Pirineus?
Què hi havia abans? Podem conèixer les evidències del moviment?
Preu: 3,50€. Menors de 12 anys,
gratuït. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Castell de Montesquiu.

caStell de beSora:
múSica i excavacionS
leS orquídieS,
leS reineS
del boSc
Dissabte 19 de maig
De les 10 del matí a la 1 del migdia,
De la mà d’Albert Palou, del Grup
de Naturalistes d’Osona, recorrerem el bosc a la cerca d’orquídies
silvestres per conèixer en quins
hàbitats les podem trobar, i
aprendrem a identificar-les.
Preu: 3,50€. Menors de 12 anys,
gratuït. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Castell de Montesquiu.

marxa nòrdica
Diumenge 20 de maig
A 1/4 de 9 del matí, per als que no
han fet mai marxa i a 3/4 de 9, per
als que ja n’han fet,
Passejada a Sora.
Punt de trobada: aparcament de
l’entrada de Sora.
Distància: 9 km.
Desnivell: 360 m.
Preu: 4€.
Organitza: Regidoria d’Esports.
Més informació al 93 859 22 26 o a
castelldemontesquiu@ges¬bisaura.cat.

Diumenge 27 de maig
Amb motiu del Dia Europeu dels
Parcs.
De les 10 del matí a la 1 del migdia,
Pugem al castell per conèixer, de
la mà dels arqueòlegs Marta Fàbregas i Francesc Busquets, els
avenços de les excavacions.
Ens acompanyarà la música de la
Besora Acústic Band i gaudirem
del vermut ofert pels Amics del
Bisaura.
Punt de trobada: Ajuntament de
Santa Maria de Besora.
No cal inscripció prèvia.
Organitza: Amics del Bisaura i Parc
del Castell de Montesquiu.

expoSicionS
Del 5 al 27 de maig
Bisaurart
Exposició de pintura de Carme
Sanchez.
Inauguració: 5 de maig a 2/4 de 5
de la tarda.
Lloc: Casa de Cultura.
Horari: dissabtes i
diumenges de 5 a
2/4 de 8.

marxa nòrdica
Diumenge 3 de juny
A 1/4 de 9 del matí, per als que no
han fet mai marxa i a 3/4 de 9, per
als que ja n’han fet,
L’Hort de Getsemaní i la Bauma
de la Vila, a Vidrà.
Punt de trobada: plaça Bisaura de
Sant Quirze de Besora.
Distància: 9,97 km.
Desnivell: 450 m.
Preu: 4€.
Organitza: Regidoria d’Esports.
Més informació al 93 859 22 26 o a
castelldemontesquiu@ges¬bisaura.cat.

FeSta viu el parc 2018
Diumenge 3 de juny
Organitza: Castell de Montesquiu.
Programació a part.

peSSic de gòSpel
Diumenge 3 de juny
A les 6 de la tarda,
Concert.
Lloc: teatre L’Atlàntida, de Vic.

peSSic de gòSpel
Dimarts 12 de juny
A 2/4 de 9 del vespre,
Concert.
Lloc: teatre El Centre, de Sant
Quirze de Besora.

FeSta maJor de
Sant quirze de beSora
Del 15 al 17 de juny
Programació a part.

marxa nòrdica
Diumenge 17 de juny
A 1/4 de 9 del matí, per als que no
han fet mai marxa i a 3/4 de 9, per
als que ja n’han fet,
Puig de l’Àliga i serra de Curull, a
Sant Pere de Torelló.
Punt de trobada: aparcament del
Mercat Municipal de Torelló.
Distància: 10 km.
Desnivell: 500 m.
Preu: 4€.
Organitza: Regidoria d’Esports.
Més informació al 93 859 22 26 o a
castelldemontesquiu@ges¬bisaura.cat.

Flama del canigó
Dissabte 23 de juny
Arribada de la Flama i sardanes.
Lloc: plaça Bisaura.
Organitza: Regidoria de Cultura i
Comissió de Festes.
Programació a part.

expoSicionS
Tot el mes de juny
La temàtica d’aquest mes, tenint
en compte el bon temps i la proximitat de les vacances, ens convidarà a fer sortides i excursions
pel Bisaura i les comarques del
voltant.
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra.

club de lectura
Divendres 29 de juny
A les 7 de la tarda,
Tertúlia de la novel·la de terror
Sempre hem viscut al castell de la
nord-americana Shirley Jackson.
Encara que no fou del tot reconeguda en la seva època, amb els
anys, escriptors com Stephen King
o Donna Tartt l’han reivindicat amb
força com a una de les més grans
narradores de terror del segle XX.
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra.

Del 2 al 24 de juny
Bisaurart
Exposició de pintura Aspectes
d’Elisenda Mallol.
Inauguració: 2 de juny a les 5 de la
tarda.
Lloc: Casa de Cultura.
Horari: dissabtes i
diumenges de 5 a
2/4 de 8.

grup d’envelliment actiu
(gea) de l’eSpai activa’t!

5 d’abril
Un racó per la memòria, la llengua
i la literatura
Sessió per exercitar el cervell i
aprendre coses de la nostra llengua.

Cada dijous de 2/4 d’11 a les 12

12 d’abril
Jocs tradicionals
A partir de les propostes dels propis
participants passarem una estona
jugant com abans.

“Ja sabeu que som un grup de gent
gran, i no tan gran, amb ganes de
fer coses i que ens reunim cada setmana a La Cooperativa, per fer el
que ens ve de gust i, per tant, per
Envellir Activament.”
Aquesta programació pot patir canvis
per molts motius, però sobretot per
voluntat dels propis participants!!!

19 d’abril
Lectura en veu alta
Tothom que vulgui podrà ser un rapsoda per un dia i llegir un text que li
vingui de gust.
26 d’abril
Visita a l’escola de Sant Quirze
Tertúlia sobre remeis naturals i herbes
remeieres amb els alumnes.

3 de maig
Història del nostre país, història
de la nostra música
Repàs d’algun capítol de la nostra
història, acompanyat d’una sessió
de música a la carta, de l’elaboració
d’un poema i de les diferències de
50 i 100 anys, i ara.

7 de juny
Història del nostre país, història
de la nostra música
Repàs de la història del banyador.

10 de maig
Possible xerrada d’un professional
de la salut sobre l’envelliment
L’objectiu és adquirir més coneixement sobre el tema.

21 de juny
Coneixement
Dinàmiques per conèixer més i millor
els i les diferents components del
grup o activitat.

17 de maig
Sortida a un lloc bonic i emblemàtic
del municipi
Respirar bon aire i bona companyia.
24 de maig
Tallers de primavera i colors
Sessions de tallers al voltant dels
colors i les flors.

14 de juny
Reminiscència sobre la Festa
Major de Sant Quirze
Fotos, textos i records.

28 de juny
Taller de sucs o batuts
Elaboració i tast d’aquests productes
amb les aportacions del propi grup.

31 de maig
Un racó per la memòria, la llengua
i la literatura
Sessió per exercitar el cervell i
aprendre coses de la nostra llengua.

Si hi esteu interessats, podeu venir directament a l’Espai
cada dijous i demanar per Pere Martí, de la Fundació
Assistencial d’Osona, o bé trucar-nos al 93 855 08 77.
Informeu-vos puntualment perquè aquesta llista pot
patir algun canvi.

eSplai de la gent gran
Xerrada Exercici físic amb Jordi
Oliva i Sílvia Otín
Dijous 12 d’abril
A les 5 de la tarda.
Lloc: La Cooperativa.
Xocolatada i sarsuela a càrrec de
la Coral Mercader de Badalona
Dijous 19 d’abril
A 2/4 d 6 de la tarda.
Lloc: La Cooperativa.

Sardinada amb El Ros Meliton i
jocs de taula
Dijous 31 de maig
A 2/4 de 6 de la tarda.
Lloc: La Cooperativa.
Sortida a Montserrat i visita a El
món petit del tren
Dijous 10 de maig
Xerrada Experiències sobre Nepal
a càrrec de Lluïsa Serrano
Dijous 7 de juny
A les 5 de la tarda.
Lloc: La Cooperativa.

www.ajsantquirze.cat

