JOVENTUT I ESPORTS
ABONAMENTS PISCINA
El rebut de la piscina es passarà a partir del 14 de
maig. Us recordem que aquest any tothom ha de
passar per l’Ajuntament a fer-se el carnet nou.
CURSETS DE NATACIÓ
S'obren les inscripcions pels cursets de natació.
A partir de 3 anys.
De dilluns a divendres dels mesos de juliol i agost.
Matins: d’ 11 a 12 . Tardes: De 5h. a 6h i de 6h a
7h.
Preu: un mes: 100 € (abonats 85 €).
Preu : una quinzena: 75 € (abonats 60 €).
Inscripcions: Ajuntament tel. 972574139.

VI MATINAL DE FONTCOBERTA
Diumenge, 6 de maig
Inscripcions:de 8h. a 2/4 de 9h. del matí al
pavelló de Fontcoberta.
Sortida:A2/4 de 9h. del matí.
Distància: 12 km.
Recorregut: Melianta-LaFarrès-CentenysVilademí-Fontcoberta-LaFarrès-Melianta.
Preu:
4€.Esmorzar
al
km.
6
i

avituallament al km. 10.
Cal portar roba i calçat adequat.
INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL
El22 de maig l'Ajuntament romandrà tancat per
festa patronal.
Proper Ple ordinari : Dilluns 28 de maig a 2/4 de
10h del vespre.
Es recorda la obligació de mantenir els solars
sense edificar nets (abans de Sant Joan) i
mantenir retallades les tanques vegetals.
Per més informació podeu trucar a l’Ajuntament
en hores d’oficina.

PREINSCRIPCIONS A LA
LALLAR D’INFANTS ELS
PLANÇONS DE FONTCOBERTA
L’Ajuntament ofereix 16 places vacants a la Llar.
Presentac
Presentació de sol·licituds: fins a l’11 de maig.
o Sol·licitud de preinscripció (la dóna l’Ajuntament o a
www.gencat,cat o a www,fontcoberta.cat)
o Original i fotocòpia del llibre de família.
o Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
(pare, mare, tutor o tutora).
o Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària
individual) del nen o nena, si en disposa.
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FESTA DEL ROSER DE FONTCOBERTA
FESTES DE VILAVENUT 2018

Diumenge 20 de maig
La diada començarà amb la cantada tradicional
dels Goigs pels diferents indrets del poble.
A les 12h. Missa en honor a la Mare de Déu del
Roser, acompanyada p
per la Coral Nova Llavor de
Banyoles.
A la sortida de la Missa es farà un
una competència
de goigs entre la colla vella i la colla jove.
Seguidament vermut per a tothom
tothom.
CASAL D’ESTIU A FONTCOBERTA
Del 25 de juny al 7 de setembre
setembre.
Inscripcions:
scripcions: dies 3, 9 i 11 de maig d’ 1/4 de 5 a 1/4
de 6h
6h.de la tarda davant l’escola Alzina Reclamadora.
Preus:
Casal: 40 €/setmana. Acollida: 8€/setmana.
Menjador: 25
25€/setmana.
*Més informació a casalfontcoberta.blogspot.com
casalfontcoberta.blogspot.com.
Organitza: AEIG Pla de l’Es
l’Estany, AMPA Escola Alzina
Reclamadora i Ajuntament de Fontcoberta
Fontcoberta.

Brigada de voluntaris
Dissabte
Dissabte, 12 de maig, a 2/4 de 9h. a l’aparcament
de la Platja d’Espolla.
C
Condicionament de l’itinerari cultural de la Platja
d’Espolla.

FESTA MAJOR
Dissabte 12 de maig
A les 4h.
4h de la tarda: 28è Campionat deBotifarra.
Dissabte 19 de maig
• A les 10h. matí: Caminada popular al Gorg Blau de
Can Barrera i vermut per a tots.
• A 2/4 de 9h. del vespre: Concurs de truites
casolanes al local social (bases apart).
apart)
• A 2/4 de 12h. de la nit: BALL al local social
amenitzat per MARC ANGLARILL DE SOLSONA.
Entrada gratuïta.
gratuïta
Diumenge 20 de maig
• A les 11h.
11 del matí: Ofici amb acompanyament de LA
PRINCIPAL DE PORQUERES. Seguidament Cant dels
Goigs i Benedicció dels ulls.
A la sortida dues sardanes i vermut per a tothom.
• A les 5h.
5h de la tarda a la Plaça Mn. Salvador Pagès
espectacle infantil a càrrec de LA BANDA BALCA. Hi
haurà gelats i gominoles per a tota la mainada,
gentilesa de “Gelats La Menorquina” i “Haribo”.
• A 2/4 de 7h.
7h de la tarda a la Plaça Major : Audició
de sardanes per la cobla
LA PRINCIPAL DE
PORQUERES.
A la rectoria, durant els dies de la festa major hi
haurà diverses exposicions:

Treballs fets de puntes al coixí i altres labors de
les Puntaires de Banyoles i Comarca.
Exposicions del col·leccionista Rafel Planas
Organitza: Associació de Veïns de Vilavenut i
l’Ajuntament de Fontcoberta.
www.vilavenut.eu
www.fontcoberta.cat
CORPUS
Diumenge dia 27 de maig de 2018
A 1/4 d’11h. del matí i durant tot el dia:
Exposició del col·leccionista RAFEL PLANAS.
Exposició de rams i flors.
Mostra de les tradicionals catifes de flors de la
festivitat de Corpus.
Demostració i exposició de puntes al coixí per les
PUNTAIRES DE BANYOLES I COMARCA.
Venda de creps, begudes i coques casolanes per la
FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA.
• A 1/4 d’11h.:
Missa solemne a l’església
parroquial de Vilavenut, adornada amb catifes de
flors. Es farà també la tradicional processó de
Corpus.
• A 2/4 de 12h. Exhibició
de les Colles
Castelleres a la plaça de MA BATLLE“ ELS
ESPERXATS DEL PLA DE L’ESTANY, ELS
PALLAGOS DEL CONFLENT I ELS CASTELLERS
DE MOLLET”.
• A les 2h. del migdia: Dinar popular (Al local
social, antiga escola)
Menú: Amanida, fideuà, pollastre, pa, vi, cava,
postres i cafè.
Hi haurà taules i cadires. S’ha de portar els
estris: plats, gots, forquilla, ganivet, etc. .
Places limitades. Data límit per comprar els
tiquets a Can Salvi dia 23 de maig. Preu: 15 €.
• A les 18’00h.: A la Plaça de Mn. SALVADOR
PAGÈS Cantada d’havaneres a càrrec de “LES
ANXOVETES”
Acabada la cantada d’havaneres es farà l’ entrega
dels premis del concurs de flors.
Seguidament cremat de rom per a tothom.
Organitza: Associació de veïns i l’Ajuntament de
Fontcoberta.
www.vilavenut.eu www.fontcoberta.cat

BENESTAR SOCIAL
ESTALVIA EN LA TEVA FACTURA DE LLUM I GAS
NATURAL.
El dimecres 30 de maig a les 5h. de la tarda al Casal de la
Gent Gran de Fontcoberta tindrà lloc una xerrada
informativa oberta a tothom amb consells sobre com
estalviar energia a les cases.
Organitza l'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal
del Pla de L'Estany.
PARC DE SALUT DE MELIANTA
Divendres 4,11,18 i 25 de maig de 2/4 de 10h. a 2/4 d'11h.
6a. TROBADA ESPORTIVA COMARCAL DE LA GENT
GRAN I CLOENDA DEL PROGRAMA COMARCAL GENT
GRAN ACTIVA.
Dissabte 12 de maig al pavelló poliesportiu de Camós.
De 9h. a 10,30h.: Benvinguda i esmorzar.
De 10,30 a 12,30h.: Activitats.
De 12,30 a 13,30h.: Màster-class i cloenda.
Cartells informatius al Casal de la Gent Gran i al Pavelló.
CASAL RECREATIU DE LA GENT GRAN
DINAR DE PRIMAVERA
Dissabte 19 de maig
A 3/4 de 2h. al Local del Casal.
Menú: Amanida catalana, paella, postres, aigua, vi, cava i
cafè.
Preu socis: 12 €. Preu NO socis 15 €
Cal apuntar-se abans del dia 16 de maig.
(Més informació en programes a part).
EXCURSIÓ A BARCELONA
Dissabte 9 de juny
TEATRE del LICEU i HOSPITAL de Sant PAU.
Sortida a 2/4 de 8 del matí del Casal de la Gent Gran i
parada per esmorzar a l'àrea del Montseny (a càrrec de
cadascú)
Programa:
Matí: Visita guiada al Gran Teatre del LICEU
Dinar al Buffet El Puma.
Tarda: Visita guiada a l'Hospital de Sant Pau (Conjunt
Modernista de l'Arquitecte Lluis Domènech i Montaner).
Preu: 44 €. Autocar subvencionat per l'Ajuntament de
Fontcoberta.

Cal apuntar-se i recollir els tiquets abans del 30 de
maig. (Places limitades).
Ca l'Estrella 972 57 53 99, Josep Vilà 972 57 43 99,
Ernest Boronat 972 57 30 40.
ASSOCIACIÓ DON@
CURS DE PATCHWORK
Curs gratuït d'iniciació al Patchwork obert a tothom
que estigui interessat.
Els dimarts de 5h.a 7h. de la tarda.
Organitza: Associació Don@ al local social del Casal
de la gent gran.
SORTIDA A BLANES I LLORET DE MAR
Dissabte 5 de maig.
Sortida de Melianta a 2/4 de 9h. del matí, direcció
Blanes. Agafarem un trenet per visitar els Jardins de
Marimurtra. Després anirem a dinar a un restaurant
de la zona.
A la tarda visita al Museu del Mar i tornada a
Melianta.
Preu 35 €.Inclou les entrades als jardins, el viatge en
trenet,visita al Museu i dinar.
Per més informació i reserves: Tel. 972 57 53 99.
Organitza: Associació Don@ i Ajuntament de
Fontcoberta.
ALTRES INFORMACIONS
TRIOPS MARXAIRE
AVENTURA AL CAP DE CREUS
Dia: Diumenge 13 de maig de 2018.
Dificultat: mitjana-alta.
Horari: Sortida del Centre Social a les 8 del matí i
arribada a la tarda.
Cal portar: Esmorzar, dinar i beguda. Roba i calçat
adequats. Protecció solar i banyador si us voleu
banyar.
Estona de caminada: unes 4 hores.
Itinerari: Es deixaran els cotxes a un aparcament
abans del far i des d'allà anirem a la cala Portaló i la
cala Galladera, resseguit un tram de costa per un
camí poc definit i perdedor, per tornar als cotxes
fent una volta circular.
Observacions: ►L’organització no es fa càrrec de cap
tipus de responsabilitat.

