Què puc fer a Sant Quirze de Besora?

Programació
abril-juny 2017

De l’1 al 30 d’abril

Diumenge 9 d’abril

Bisaurart

Regidoria d’Esports

Exposició de pintura col·lectiva
Despertant els sentiments. Artistes amb una gran diversitat de tècniques i estils, que s’han deixat portar
per la passió per la pintura i esperen
copsar la mirada de l’espectador i
fer aflorar un món de sensacions.
Inauguració, 1 d’abril a 2/4 de 6
de la tarda.
Lloc: Sala d’Exposicions Can
Tija, a la Casa de Cultura.
Obert els dissabtes i diumenges de 5 a 2/4 de 8.

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 de marxa nòrdica. Sant
Salvador de Bellver des d’Orís.
Distància: 8,5 km.
Desnivell: 365 m.
(Més informació al t. 938592226 o a
castelldemontesquiu@gesbisaura.cat).
Preu: 4€.
Punt de trobada: Can Branques.
Orís.

Dissabte 1 d’abril
Castell de Montesquiu
De 10 del matí a 1 del migdia,
Passegem i dibuixem! Passejar i dibuixar els carrers, les cases i els meravellosos entorns de Vidrà. Hi haurà
esmorzar per a tots els participants.
Gratuït. No cal inscripció prèvia.
Punt de trobada: Ajuntament de Vidrà.

Dijous 20 d’abril
Esplai de la Gent Gran
A 2/4 de 6 de la tarda,
Xocolatada amb l'actuació de les
Veus Trobades.
Lloc: Local de la Cooperativa.

Divendres 21 d’abril
Castell de Montesquiu
De les 9 del vespre a les 12 de la nit,
Taller Les constel·lacions impartit
per l’Agrupació Astronòmica d’Osona,
que explicaran què són les constel·lacions, quines estrelles les composen, i
es podran observar en directe.
Punt de trobada: Santuari de Bellmunt.
Preu: menors de 12 anys, gratuït i
adults, 3,5€. Cal inscripció prèvia a:
www.turisme.gesbisaura.cat.

Divendres 21 d’abril
A les 7 de la tarda,
Presentació del llibre Els cercles
concèntrics
Cristina Casas, presenta. Hi intervindrà Josep Checa, poeta, i la mateixa
autora.
Lloc: Sala d'actes Pompeu Fabra de
la Biblioteca.

Diumenge 23 d’abril
Diada de Sant Jordi
Comissió de Cultura
A partir de les 11 del matí,
Esmorzar de coca i xocolata
acompanyat per activitats, tallers,
inflables.
A les 12 del migdia,
Espectacle de titelles La Divertida
Història del Cavaller Jordi del grup
Invisible Titelles.
Durant tot el matí,
El grup de 3r del Si Bisaura vendrà
roses i els alumnes de l’Escola Segimon Comas vendran productes
elaborats per la seva cooperativa.
Lloc: plaça Bisaura.

Bisaurart
A les 8 del vespre,
Albert Anglada Freixer farà la presentació del llibre Poder i diners de
la jet-set d’Osona i el Ripollès, un
llibre-reportatge de "l'alta
societat" de les nostres
comarques.
Lloc: Sala d’Exposicions Can
Tija, a la Casa de Cultura.

Diumenge 30 d’abril

Dissabte 6 de maig

Regidoria d’Esports

Castell de Montesquiu

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 de marxa nòrdica. Sant
Bartomeu de Covildases des del
coll de Bracons (Vidrà i Sant Pere
de Torelló).
Distància: 8 km.
Desnivell: 330 m.
(Més informació al t. 938592226 o a
castelldemontesquiu@gesbisaura.cat).
Preu: 4€.
Punt de trobada: aparcament del
Mercat Municipal de Torelló.

De 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia,
Sortida Bolets de primavera
Aprendrem sobre la biologia de
bolets primaverals de Catalunya,
poc coneguts i molt interessants.
A càrrec de Jordi Baucells, biòleg,
enginyer tècnic agrícola i naturalista.
Preu: menors de 12 anys, gratuït,
adults, 3,5€. Cal inscripció prèvia a:
www.turisme.gesbisaura.cat.

Del 6 al 28 de maig
Bisaurart
Exposició de pintura Els drets
humans pel grup Els 30 i...
Els drets humans, els grans desconeguts, massa sovint oblidats i
malauradament protagonistes pel
seu incompliment.
Inauguració, 6 de maig a les 6 de
la tarda.
Lloc: Sala d’Exposicions Can
Tija, a la Casa de Cultura.
Obert els dissabtes i diumenges de 5 a 2/4 de 8.

Dissabte 6 de maig
Regidoria d'Esports, Salut i
Comissió de Cultura
Festa Solidària de l’Esport
Un any més, Mou-te pel Càncer.
A partir de les 9 del matí a la plaça
Bisaura i durant tot el dia hi hauran
activitats per tot el poble
(programes a part).

Diumenge 7 de maig
Castell de Montesquiu
A 2/4 de 10 del matí,
Caminada guiada Darrere els
topònims de Sora
Amb Francesc Navarro, autor del
llibre Toponímia viva de Sora, es
visitaran els entorns de Sora i coneixerem alguns dels topònims més
interessants, carregats de contingut
històric, cultural i etnogràfic.
Punt de trobada: Sora, aparcament
de l’entrada.
Gratuït. No cal inscripció prèvia.
Organitza: ADET i Parc del Castell
de Montesquiu.

Dijous 11 de maig

Dissabte 20 de maig

Esplai de la Gent Gran

Castell de Montesquiu

A les 5 de la tarda,
Xerrada Parlem de Salut Mental a
càrrec de la infermera Anna Urbea.
Lloc: Local de la Cooperativa.

De 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia,
Taller d’elaboració d’olis medicinals
Les àvies remeieres de l’Associació
Pedra Tosca ens presenten un taller
d’elaboració d’olis amb el qual aprendrem a reconèixer plantes de l’entorn,
les macerarem per obtenir olis i parlarem de les seves propietats.
Preu: 3,5€ per persona. Cal inscripció
prèvia a: www.turisme.gesbisaura.cat.

Dissabte 13 de maig
Castell de Montesquiu
2/4 de 9 del matí,
Taller Els mussols: descobrim el
bosc de nit!
Les espècies, l’alimentació... Què
són les egagròpiles?
2/4 de 10 del vespre,
Sortida nocturna amb frontals, per
observar l’activitat dels mussols al
bosc.
Hora: de 2/4 de 7 de la tarda a les
10 del vespre.
Preu: menors de 12 anys, gratuït,
adults, 3,5€. Cal inscripció prèvia a:
www.turisme.gesbisaura.cat.

Diumenge 14 de maig

Diumenge 21 de maig
El Centre
A 2/4 de 5 de la tarda,
Assemblea dels socis del teatre El
Centre.
A les 6 de la tarda,
Espectacle de màgia d'Arnau Colomo.
A continuació,
Xocolatada.
Lloc: Teatre El Centre.

Divendres 26 de maig

Regidoria d’Esports

Club de Lectura

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 de marxa nòrdica.
Volta a la Coromina pel camí Vora
Ter (Torelló).
Distància: 9,5 km.
Desnivell: 183 m.
(Més informació al t. 938592226 o a
castelldemontesquiu@gesbisaura.cat).
Preu: 4€.
Punt de trobada: Torelló, santuari de
Rocaprevera.

A les 7 de la tarda,
Comentarem el llibre El señor de
las moscas de l'anglès William
Golding. Publicada el 1994, es
considera un clàssic de la literatura
anglesa de la postguerra.
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra.

HORARI
AJUNTAMENT

!

De dilluns a divendres: de 9 a 2
Dissabtes: de 9 a 1

BIBLIOTECA POMPEU FABRA
De dilluns a divendres: de 2/4 de 4 a 8

Dissabte 27 de maig
Castell de Montesquiu
De 10 del matí a 1 del migdia,
Les papallones
De la mà d’Albert Palou, del Grup
de Naturalistes d’Osona, recorrerem
el bosc a la cerca de papallones per
conèixer diferents espècies i aprendre a identificar-les.
Preu: 3,5€ per persona. Cal inscripció
prèvia a: www.turisme.gesbisaura.cat.

Diumenge 28 de maig
Castell de Montesquiu
De 10 del matí a 1 del migdia,
Amb motiu del Dia Europeu dels
Parcs, Castell de Besora: música i
excavacions.
Pugem al castell de Besora, on ens
espera la música alegre de Gots de
Tuba i descobrim les excavacions
que s’hi porten a terme de la mà
dels arqueòlegs Marta Fàbregas i
Francesc Busquets.
Punt de trobada: Santa Maria de
Besora (davant de l’Ajuntament).
No cal inscripció prèvia.
Organitza: Amics del Bisaura i Parc
del Castell de Montesquiu.

Diumenge 28 de maig
Regidoria d’Esports
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 de marxa nòrdica. Del
castell de Montesquiu a la serra de
Bufadors.
Distància: 13,60 km.
Desnivell: 530 m.
(Més informació al t. 938592226 o a

castelldemontesquiu@gesbisaura.cat).
Preu: 4€.
Punt de trobada: aparcament del
castell de Montesquiu.

Dijous 1 de juny
Esplai de la Gent Gran
A 2/4 de 6 de la tarda,
Sardinada, acompanyada d'un bingo.
Lloc: Local de la Cooperativa.

Del 3 al 25 de juny
Bisaurart
Exposició de pintures a l’oli per
Dolors Barral.
S'hi exposa l'obra d'aquesta artista
local. Podrem veure-hi pintures amb
diferents tècniques. Temes figuratius
i natures mortes.
Inauguració, 3 de juny a les 6 de
la tarda.
Lloc: Sala d’Exposicions Can
Tija, a la Casa de Cultura.
Obert els dissabtes i diumenges de 5 a 2/4 de 8.

Diumenge 4 de juny
El Centre
A les 11 del matí,
Concert de piano com a cloenda
del curs.
Lloc: Teatre El Centre.

Dissabte 10 de juny
El Centre
A les 6 de la tarda,
Exhibició de dansa del Gimnàs
Bisaura.
Lloc: Teatre El Centre.

Dissabte 10 i
diumenge 11 de juny
Club Tennis Sant Quirze
Campionat de pàdel masculí de
Festa Major MGS Assegurances.
Inscripcions: t. 699663229.

Diumenge 11 de juny
Regidoria d’Esports
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 de marxa nòrdica.
Forat Micó (Vidrà i Sant Pere de
Torelló).
Distància: 13 km.
Desnivell: 495 m.
(Més informació al t. 938592226 o a
castelldemontesquiu@gesbisaura.cat).
Preu: 4€.
Punt de trobada: aparcament del
Mercat Municipal de Torelló.

Del 16 al 19 de juny
Comissió de Festes
Festa Major Sant Quirze de Besora
(programes a part).

Divendres 23 de juny
Regidoria de Cultura i
Comissió de Festes
Arribada de la Flama del Canigó i
sardanes
Lloc: Plaça Bisaura.
(programes a part).

Diumenge 25 de juny
Regidoria d’Esports
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 de marxa nòrdica.
Serra de la Cogulera - Saderra (Sant
Quirze de Besora i Orís).
Distància: 12,5 km.
Desnivell: 610 m.
(Més informació al t. 938592226 o a
castelldemontesquiu@gesbisaura.cat).
Preu: 4€.
Punt de trobada: plaça Bisaura de
Sant Quirze de Besora.
6è CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR
Bases 2017
1. Participants
És obert a professionals i artistes novells.
Ha de ser un disseny original, inèdit i individual.
Categories: de 3 a 12 anys i de 13 a 99 anys.
2. Tema: Medi Ambient
3. Mida
DIN A3 (29,7 cm d’ample x 42 cm d’alt), i s’ha
de presentar en un suport rígid.
Cal incloure el text: “Festa Major de Sant Quirze
de Besora”, “Del 15 al 18 de juny de 2017”.
4. Tècnica
Qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatre colors. No
s’admeten tintes metal·litzades o fluorescents,
ni relleus i volums enganxats.
5. Presentació
Termini: 1 al 30 d’abril de 2017.
Lloc: Aj. de Sant Quirze o Biblioteca Pompeu Fabra.
S’ha de lliurar dins un sobre tancat on hi constin les
dades personals de l’autor (nom, adreça, telèfon,
DNI) a l’interior, i el pseudònim (si s’escau) i la categoria a la qual es presenten, a l’exterior del sobre.

EXPOSICIONS

CurS

A la biblioteca Pompeu Fabra

La saviesa dels xacres

Premis Sant Jordi

Durant tot l’abril s’exposaran
novel·les guanyadores d’aquest
premi.
Llibres d’autoajuda

Tot el maig hi haurà mostres
exposades.
Cuina moderna

L’exposició del juny serà de llibres de receptes de la cuina
actuals: vegetariana, vegana,
antiaging, superfoods...

Horari: dijous de 7 a 8 de la tarda.
Durada del curs: 3 mesos.
Preu mensual: 27€.
Inici del curs: dijous 6 d'abril.
Lloc: Llar d'Infants els Quirzets.
Contacte: t. 616626380 (Roser).
Imparteix: Roser Tarafa, terapeuta

holística. www.rosertarafa.cat
S’aprendrà tot sobre els xacres:
com detectar quan estan equilibrats i quan estan en desequilibri, com equilibrar-los a través
de l’alimentació, llum i colors,
musica solfeggio, mantres...

Des del GEA, Grup d’Envelliment Actiu, de l’Espai Activa’t! de Sant Quirze
de Besora us informem de les nostres

activitats.

Ja sabeu que som un grup de gent gran, i no tan gran, amb ganes de fer
coses i que ens reunim

cada dijous al matí, de 2/4 d’11 a 12, a La

Cooperativa per fer el que ens ve de gust i, per tant, per Envellir Activament.
20 d’abril de 2017
La cuina de primavera
Quins plats eren més habituals? Amb quins productes?
27 d’abril de 2017

Lectura en veu alta
Celebració de Sant Jordi. Tohom qui s’hi atreveixi, podrà llegir algun fragment.
4 de maig de 2017

Xerrada Els invents que hem vist néixer
Tertúlia sobre aquells invents que ens han canviat la vida.
11 de maig de 2017

Un racó per la memòria i per la llengua
Espai per exercitar el cervell i aprendre, tot jugant, coses de la nostra llengua.
18 de maig de 2017

Tallers de primavera i colors
Tallers al voltant dels colors.
25 de maig de 2017

Tertúlia Com ens canvien els anys
Debat perquè tothom opini al voltant dels canvis que s’esdevenen amb l’edat.
1 de juny de 2017

Xerrada Remeis naturals, amb un farmacèutic
Debat sobre remeis que trobàvem a les farmàcies.
8 de juny de 2017

Un racó per la memòria i per la llengua
Espai per exercitar el cervell i aprendre, tot jugant, coses de la nostra llengua.
15 de juny de 2017

Visita a un lloc d’interès de Sant Quirze de Besora
Passejada a un racó del poble que sigui d’interès i útil per exercitar la memòria.
22 de juny de 2017

Història del nostre país i de la nostra música
Repàs d’algun capítol de la nostra història amb una sessió de música a la carta.
29 de juny de 2017
La cuina d’estiu
Quins plats eren més habituals? Amb quins productes?
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 938550877.

www.ajsantquirze.cat

