
 
 

 

 

 

 

 

 

  

PASSAPORT EDUNAUTA 

AGENDA 

NOVEMBRE 

 BIBLIOTECA SALVADOR RAURICH (Dilluns i dijous de 17 h a 19:45 h, dimecres 

de 10 h a 12 h i de 15 h a 19:45 h i dimarts i divendres de 15 h a 19:45 h /Telf: 

972624305) 

-Hora del conte: “La castanyera i el seu cistell de contes” Gratuït 

26 d’octubre a les 16:30 h - Inscripció prèvia: biblioteca@begur.cat 

-Fes una xapa i recull la teva bossa per fer un mòbil. Gratuït 

27 d’octubre a les 16:30 h - Inscripció prèvia: biblioteca@begur.cat 

- Hora del conte: “Contes per llepar-se els dits” Gratuït 

23 de novembre a les 16:30 h - Inscripció prèvia: biblioteca@begur.cat 

-Porta el dibuix d’un bolet per l’exposició de llibres de bolets i entra en un 

sorteig! 

Del 18 d’octubre al 19 de novembre. Gratuït 

-Fem un gat de paper. Del 18 d’octubre al 19 de novembre. Gratuït 

-Emporta’t un llibre en préstec. Gratuït 

 CINEMA “La familia Addams 2: La gran escapada” 

29 d’octubre a les 19 h, 30, 31 d’octubre i 1 de novembre a les 17 h 

Preu: 5€  Preu edunauta: 0 € 

 PROMOCIÓ ECONÒMICA(Telf: 972624520)* 

Escaperoom “La castanyera de Begur” Plaça Esteva i Cruañas.  

30 i 31 d’octubre de 18 a 20 h - Inscripció prèvia:www.visitbegur.cat 

Preu: 2€  Preu edunauta: 0 € (1 sola entrada) 

 ESPLAI AUTÈNTIC (Telf: 653889884) 

- Túnel del terror.  30 d’octubre al c/ Boadella a les 19h. Gratuït * 

-Kids Talent i Dia dels Drets de l’Infant: Vine a celebrar-ho. Volem conèixer què 

saps fer! i presentarem el llibret dels Drets dels Infants creat pels alumnes de les 

escoles Olivar Vell d’Esclanyà i Dr. Arruga de Begur. 20 de novembre a 

l’Arbreda a les 17 h. Gratuït 

-Apunta’t a l’esplai i vine cada dissabte de 16 h a 19 h a l’Arbreda. Preu: 10 

€/mes 

 AMPA DR. ARRUGA  Confecciona la teva bossa de Halloween *  

30 i 31 d’octubre d’11h a 13 hPlaça de l’Església. Preu: 1,5€ 

 XIKS Fem la bossa per posar les castanyes * 

1 de novembre de 16 h a 17:30 h Plaça Esteva i Cruañas. Gratuït 
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 ASSOCIACIÓ DE FESTES D’ESCLANYÀ – LA CASTANYADA 

-Jocs tradicionals de fusta amb Fefe i cia. Sala Polivalent 

 6 de novembre a les 16 h. Gratuït 

-Espectacle d’animació amb Fefe i cia. Sala Polivalent 

6 de novembre a les 17:30 h. Gratuït 

 ESPORTS Cross comarcal escolar 2021  

27 de novembrea les 9h a la pineda annexa al camp de futbol. 

 SALA D’EXPOSICIONS (De dimecres a dissabte de 16 h a 20 h, excepte festius) 

-Exposició “Cartells  de la castanyera"Visita l’exposició dels cartells de la 

castanyera 2021 dels alumnes de les escoles Dr. Arruga de Begur i Olivar Vell 

d’Esclanyà. Del 29 d’octubre al 6 de novembre. Gratuït 

-Exposició “Català il·lustrat” Participa al concurs i endevina quines són les frases 

fetes que s’amaguen darrere dels dissenys exposats.  

Del 10 de novembre a l’1 de desembre. Gratuït 

 ARXIU (Dimarts de 16 h a 19 h) 

Investiga: Qui va començar les observacions meteorològiques a Begur? 

Per respondre-la hauràs de buscar l’article “Sigues curiós” al Pedrís llarg nº143 

del mes de setembre de 2021. Escriu la resposta al teu passaport i ves-la a 

segellar a l’arxiu o a la biblioteca municipal.  Gratuït 

Aquí teniu el link: 

https://begur.cat/wp-content/uploads/2018/05/N142-BEGUR-setembre2021-web.pdf 

 FESTIVAL CARMEN AMAYA 

19,20 I 21 de novembre. Veure programació de tallers a www.acitbegur.com 

 

Cada activitat es segellarà a l’espai a on vas a fer-la. Les activitats de la 

castanyada amb * (escaperoom, túnel del terror, confecciona la teva bossa de 

Halloween i fer la bossa per posar les castanyes) se segellaran a l’Oficina de 

Turisme i només en podràs segellar una. 
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