12è Aplec
comArcAl d’osonA
Dissabte 30 de juny i
diumenge 1 de juliol
Castell de Montesquiu.
Programació a part.

BiBliopiscinA
De l’1 de juliol al 30 d’agost
Cada dia
En l’horari de la piscina,
Hi podreu gaudir de lectura.

AquAGim
Del 3 de juliol al 31 de juliol
Cada dimarts i dijous
De les 11 a les 12 del migdia,
A les piscines municiapals de Sant
Quirze de Besora.
Classes gratuïtes.
Més informació: piscines municipals.
Organitza: Ajuntament de Sant
Quirze de Besora.

GimnàsticA
Durant tot el mes de juliol
Cada dimarts i dijous
De 2/4 de 10 a 2/4 11 del matí,
Amb Montse Tubau.
Lloc: La Cooperativa.

mArxA nòrdicA

mArxA nòrdicA

Diumenge 1 de juliol
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 Fontcoberta es pujarà a la
serra de Santa Magdalena, des
d’on es podrà observar el Pirineu,
del Puigmal al Canigó, per un
cantó i, per l’altre, el Puigsacalm.
Punt de trobada: Plaça del Bisaura
de Sant Quirze de Besora.
Distància: 9,5 km.
Desnivell: 400 m.
Preu: 4€.
Organitza: Regidoria d’Esports.
Més informació al telèfon 93 859 22 26 o
a castelldemontesquiu@ges¬bisaura.cat.

Diumenge 15 de juliol
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,
Des del coll de Vidrà al santuari
de Bellmunt pujant per la cara
nord. Pel camí es gaudirà dels
diferents boscos, les rouredes i
fagedes en seran les grans
protagonistes. Un cop dalt, la
plana de Vic s’obrirà majestuosa
als peus.
Punt de trobada: Plaça del Bisaura
de Sant Quirze de Besora.
Distància: 9,62 km.
Desnivell: 490 m.
Preu: 4€.
Organitza: Regidoria d’Esports.
Més informació al telèfon 93 859 22 26 o
a castelldemontesquiu@ges¬bisaura.cat.

cosmèticA nAturAl
Divendres de juliol
De les 10 del matí a les 12 del migdia,
Amb Roser Tarafa, especialista en
Aromateràpia i Cosmètica Natural.
Es pot fer el curs sencer o tallers solts.
Divendres 6 de juliol: Cuida la teva
pell del sol naturalment.
Divendres 13 de juliol: Productes
anticel.lulítics i circulatoris. La
cura natural dels peus.
Divendres 20 de juliol: Cremes i
tònics facials.
Divendres 27 de Juliol: Pastes de
dents i desodorants naturals.
Lloc: La Cooperativa.
Més informació i reserves: Roser Tarafa al mbl. 616 62 63 80 o a l’a/e:
roser.tarafa@gmail.com

revetllA AnuAl de lA penyA
BlAuGrAnA del BisAurA
Dissabte 21 de juliol
Es farà la inauguració del nou local
de la Penya.
Lloc: Plaça Major.
Programació a part.

cAp de setmAnA de jovent
24, 25 i 26 d’agost
Organitza: Comissió de Jovent Nem
Tard.
Programació a part.

BisAurArt

mArxA nòrdicA

Durant el mes de setembre
Exposició de l’obra dels alumnes
del curs de dibuix i tècniques pictòriques que s'ha iniciat enguany.
Obres de diferents tècniques d'autors
joves i adults.
Lloc: Casa de Cultura.
Horari: dissabtes i
diumenges de 5 a
2/4 de 8.

Diumenge 23 de setembre
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,
Itinerari circular per les restes del
Castell de Besora, centre històric del
territori, i des del pla del Revell es
gaudirà de les vistes dels Pirineus,
el Pedraforca, el Puigmal, la serra
de Bellmunt i el Montseny.
Punt de trobada: Aparcament del
Castell de Montesquiu.
Distància: 9,66 km.
Desnivell: 438 m.
Preu: 4€.
Organitza: Regidoria d’Esports.
Més informació al telèfon 93 859 22 26 o
a castelldemontesquiu@ges¬bisaura.cat.

Durant el mes de setembre
Diferents disciplines artístiques
Inauguració: dissabte 1 de setembre
a les 5 de la tarda.
Lloc: Cabanya
Castell de
Montesquiu.

cluB de lecturA
diAdA nAcionAl de cAtAlunyA
Dimarts 11 de setembre
A les 6 de la tarda,
Sardanes amb la Cobla Principal
de Llançà i Osona.
Hi haurà coca i beguda per a tothom.
Lloc: Plaça Bisaura.
Organitza: Regidoria de Cultura.

esplAi de lA Gent GrAn
Dijous 20 de setembre
A les 5 de la tarda,
Xerrada sobre les vacunes a càrrec
de Jordi Oliva i Sílvia Otín.
Lloc: Local de la Cooperativa.

Divendres 28 de setembre
A les 7 de la tarda,
Aventures i desventures de l’insòlit i
admirable Joan Orpí, conquistador i
fundador de la nova Catalunya,
Premi Ciutat de Barcelona 2017,
amb la presència de l’autor, el
santquirzenc Max Besora
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca
Pompeu Fabra.
És el primer acte de la temporada
2018/2019, amb la col·laboració de
la Institució de les Lletres Catalanes
dins el programa Lletres en viu.

diA mundiAl del ocells
Diumenge 30 de setembre
Tot el dia,
Al Castell de Montesquiu.

www.ajsantquirze.cat

