Bisaurart
Del 2 al 24 de febrer
Exposició de pintura d’Eudald
Alambau Un mar de plàstic.
Inauguració: Dissabte 2 de febrer a
les 6 de la tarda.
Lloc: Casa de Cultura.
Horari: Dissabtes i
diumenges de
5 a 2/4 de 8.

l’hora del Conte
CluB tennis taula
Dissabte 2 de febrer
A 2/4 de 5 de la tarda,
Partit de la 3a. divisió estatal.
Lloc: La Cooperativa.

Penya Blaugrana del Bisaura
Dissabte 4 de febrer
A 3/4 de 9 del vespre,
Xerrada de Sor Lucia Caram
Invulnerables.
Lloc: Teatre El Centre.

Dimecres 8 de febrer
A les 5 de la tarda,
La companyia Homenots
presenta el conte El Bum i el llibre
màgic de les fades.
A continuació, la mainada podrà
tocar la bateria que sempre
acompanya l’elefant Bum.
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra.

exPosiCió de la BiBlioteCa
Tot el febrer
Llibres i revistes sobre Carnestoltes,
disfresses i maquillatge.

Comissió de Festes
Diumenge 24 de febrer
A les 6 de la tarda,
Carnaval infantil
L’obra de teatre Per art de màgia,
un espectacle participatiu, d'humor
i màgia per a petits i grans.
Direcció de David Conill i interrpretació
d’Àlex Sánchez, Albert Salarich,
Valentí Martín i Eli Llauradó.
Preu:
Menors de 14 anys: 5€ (socis, 3€)
Adults: 7€ (socis, 5€).
Lloc: Teatre El Centre.
(Programes a part.)

l’esPlai de la gent gran
Dijous 28 de febrer
A 2/4 de 6 de la tarda,
Celebració del Dijous Llarder.
Lloc: La Cooperativa.

regidoria de Joventut
Dissabte 2 de març
Bus nit al carnaval de Torelló.
Inscripcions: Ajuntament de Sant
Quirze de Besora.
Més info.:
www.bisaurajove.blogspot.com.es

simPatitzants sardanistes CluB tennis taula
Diumenge 17 de febrer
A 2/4 de 5 de la tarda,
Doble audició de sardanes amb
les cobles Flama de Farners i
Jovenívola de Sabadell.
Durant la ballada es farà un
homenatge a Ramon Capella,
el Ros de Sant Quirze.
Lloc: Pavelló Municipal de Sant
Quirze de Besora.

CluB de leCtura
Divendres 22 de febrer
A les 7 de la tarda,
Color de llet de Nell Leyshon.
Una obra senzilla i directa que recrea
l’ambient rural de mitjan s.XIX, quan
l’índex d’analfabetisme era molt gran.
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra.

CluB tennis taula

Dissabte 9 de març
A 2/4 de 5 de la tarda,
Partit de la 3a. divisió estatal.
Lloc: La Cooperativa.

l’esPlai de la gent gran
Dijous 14 de març
A les 5 de la tarda,
Una mirada al Senegal, el país i la
seva gent.
Lloc: Local de la Cooperativa

CluB de leCtura
Divendres 29 de març
A les 7 de la tarda,
La gent de Hemsö d’August Strindberg.
Una història tragicòmica de desig,
amor i mort entre els pescadors i els
pagesos d’una de les illes de l’arxipèlag d’Estocolm.
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra.

Dissabte 23 de febrer
A 2/4 de 5 de la tarda,
Partit de la 3a. divisió estatal.
Lloc: La Cooperativa.

Bisaurart

exPosiCió de la BiBlioteCa

Del 2 al 31 de març
Exposició de pintura d’Estanis
Criballés i Faja Els colors de la llum.
Inauguració: Dissabte 2 de març a
2/4 de 6 de la tarda.
Lloc: Casa de Cultura.
Horari: Dissabtes i
diumenges de
5 a 2/4 de 8.

Tot el març
Llibres relacionats amb la impremta, l’escriptura, la premsa, la
cal·ligrafia i la tipografia.

gimnàstiCa

gruP d’envelliment aCtiu

Cada dimarts i dijous
De 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matí,
Classes amb Montse Tubau.
Lloc: La Cooperativa.

(gea) de l’esPai aCtiva’t!
Cada dijous de 2/4 d’11 a les 12
“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!!!

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.

Ajuntament de
Sant Quirze de Besora

7 de febrer
Un racó per la memòria, la llengua i la literatura.
L’objectiu és exercitar el cervell i aprendre coses de la nostra llengua.
14 de febrer
Taller-xerrada La nostra memòria.
Tertúlia al voltant dels enigmes de la memòria.
21 de febrer
Tallers de carnaval i/o hivern.
Sessió sobre aquesta festivitat.
28 de febrer
Celebració del Dijous Llarder.
7 de març
Tertúlia Els objectes més importants de la nostra vida i la màgia d’envellir.
14 de març
Tertúlia Anuncis antics.
Elaboració d’una llista dels anuncis més recordats per projectar-los
properament.
21 de març
Sessió conjunta de lectura en veu alta amb l’Escola.
Grans i petits s’atreviran a llegir davant del públic.
28 de març
Tallers de colors.
Sessió amb els colors com a protagonistes.

www.ajsantquirze.cat

