Què puc fer a Sant Quirze de Besora?

Programació
octubre-novembre 2017

Diumenge 1 d’octubre

Divendres 27 d’octubre

Motor Club Vall del Ges

Club de Lectura

De les 9 del matí a les 2 del migdia,
7a. Prova Cota Campionat d’Osona
de Trial 2017
Lloc: Muntanya de la Cugulera.

A les 7 de la tarda,
El Sur i Bene, dues novel·les curtes
d’Adelaida Garcia Morales
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra.

Diumenge 8 d’octubre
De les 10 del matí a la 1 del migdia,
6è Cros Escolar Sant Quirze de Besora
Lloc: Zona del pavelló.
Organitza: Ampa Segimon Comas,
Consell Esportiu d’Osona, Aj. de Sant
Quirze Besora i Diputació de Barcelona.

Dijous 26 d’octubre
Esplai de la Gent Gran
A les 5 de la tarda,
Castanyada, amb jocs de taula
Lloc: La Cooperativa.

Dimarts 31 d’octubre
Regidoria de Festes
A les 5 de la tarda,
Castanyada Infantil amb Fletxa
Blava
Lloc: Plaça Bisaura.

Dimarts 31 d’octubre i
dimecres 1 de novembre
Alumnes de 4t d’ESO de l’Institut
SI Bisaura
Dimarts a la tarda i dimecres tot el dia,
Venda de castanyes
(Beneficis destinats al viatge de final
de curs a Tenerife.)
Lloc: Plaça Bisaura.

ExpoSicionS
Tot l’octubre,
La meteorologia
Llibres que tracten què està passant
amb el temps, el canvi climàtic, dites,
refranys... alguns d’ells, escrits pels
nostres meteoròlegs més coneguts.
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra.
Obert de dilluns a divendres de 2/4
de 4 a 8.

Del 7 al 29 d’octubre,
Un ojo abierto y otro soñando
Bisaurart presenta les pintures de
Margarita Jeanneret i Paula Cameré.
Inauguració: 7 d’octubre a les 5 de
la tarda.
Lloc: Sala d’Exposicions Can Tija
(casa de cultura).
Obert els dissabtes i diumenges de 5 a 2/4 de 8
de la tarda.

Dimecres 8 de novembre Dijous 23 de novembre
Hora del conte

Esplai de la Gent Gran

A les 5 de la tarda,
Els contes d’en Keke Shuga amb
Enric Hugas
Mostrarà els boscos catalans, alguns
dels arbres monumentals que hi ha,
així, com les plantes, els arbustos i
els bolets que hi podem trobar.
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra.

A les 5 de la tarda,
Segona part de la xerrada Salut
mental i homeopatia a càrrec
d’Anna Urbea
Lloc: La Cooperativa.

Diumenge 12 de novembre

A les 7 de la tarda,
Nosaltres en la nit, l’última obra de
l’escriptor americà Kent Haruf, mort
el novembre de 2014.
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra.

Regidoria de Serveis Socials
A les 5 de la tarda,
Diada de la Gent Gran
(Programació a part.)
Lloc: La Cooperativa.

Divendres 24 de novembre
Club de Lectura

ExpoSicionS
Tot el novembre,
El bosc
Mostrarà els boscos catalans, alguns dels arbres monumentals que
hi ha, així, com les plantes, arbustos
i bolets que hi podem trobar.
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra.
Obert de dilluns a divendres de 2/4
de 4 a 8.

Del 4 al 26 de novembre,
Racons
Bisaurart presenta les pintures de
David Casadesús.
Inauguració: 4 de novembre a les 5
de la tarda.
Lloc: Sala d’Exposicions Can Tija
(casa de cultura).
Obert els dissabtes i diumenges de 5 a 2/4 de 8
de la tarda.

claSSES DE gimnàStica
Cada dimarts i cada dijous, de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matí,
Amb Montse Tubau.
Lloc: La Cooperativa.

prEpara’t!
El Servei Local d’Ocupació de Sant Quirze de Besora (93 852 90 17),
t’ajuda a preparar l’entrevista.
Algunes preguntes de l’entrevista de feina:
Relacionades amb la formació:
• Quina és la teva formació i per què
la vas escollir?
Relacionades amb l’experiència
professional:
• Explica quina és la teva experiència
professional.
• Motius que t’han motivat a canviar
d’empresa.
• Quins són els teus objectius
econòmics?
• Quins són els teus objectius futurs?

Relacionades amb les competències:
• Quins són els teus punts forts?
• Digues algun aspecte a millorar.
• Explica un problema a la feina que
has resolt amb èxit.
• Alguna situació professional que
te’n sentis orgullós?
Relacionades amb la feina:
• Per què t’hauríem de contractar?
• Què és el que més valores d’una feina?
• Per què vols treballar a la nostra
empresa?

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

!

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

cada dijous al matí

, de 2/4 d’11 a 12, a La
coses i que ens reunim
Cooperativa per fer el que ens ve de gust i, per tant, per Envellir Activament.

5 d’octubre de 2017
Cinefòrum La nostra època
Visionat de sèries o programes de televisió de la nostra època.
19 d’octubre de 2017 Un racó per la memòria i per la llengua
Un racó per exercitar el cervell i aprendre, tot jugant, coses de la nostra llengua.
26 d’octubre de 2017 Xerrada La necessitat de tenir il·lusions tota la vida
Tertúlia sobre la importància de tenir il·lusions al llarg de la vida.
2 de novembre de 2017 La cuina de tardor
Quins eren els plats més habituals? Amb quins productes?
9 de novembre de 2017 Cinefòrum Les il·lusions
Visionat de curtmetratges al voltant de les il·lusions.
16 de novembre de 2017 Història del nostre país, història de la nostra música
Repassada d’algun capítol de la nostra història, acompanyat d’una sessió
de música a la carta.
23 de novembre de 2017 Un racó per la memòria i per la llengua
Un racó per exercitar el cervell i aprendre, tot jugant, coses de la nostra llengua.
30 de novembre de 2017 Xerrada El procés de dol i el testament vital
Tertúlia sobre el procés de dol i el testament.

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 trucarnos al 93 855 08 77. Informeu-vos puntualment
perquè en aquesta llista hi pot haver algun canvi.

www.ajsantquirze.cat

