ACTIVITATS

Les inscripcions a les diverses
activitats es poden fer a l’Ajuntament.
Country:
Els dimecres de 9h a 10h del vespre a Can
Jan. Preu: 30 € per 8 sessions. Comença
el 12 de setembre. Professor: Joan Costa.
Balls de saló:
Els divendres de les 9h a les 10 h del
vespre a Can Jan. Preu: 60€ per parella i 8
sessions. Comença el 5 d’octubre.
Professors: Joan i Montse.
Pilates:
Els dilluns i dimecres de 2/4 de 9h a 2/4 de
10h del vespre al pavelló. Preu:1 dia: 25
€/mes, 2 dies: 40€/mes. Comença l’1
d’octubre. Professora: Sandra Ferrer.
Exercicis físics especialment pensats per
enfortir i tonificar els músculs sense
augmentar el seu volum.
Gimnàstica de manteniment.
Treballarem per enfortir musculatura i
també farem exercicis d’estiraments per
descontracturar zones com cervicals i
lumbars, per aconseguir un cos fort,
flexible i lliure de dolors.
A Fontcoberta: els dimecres de 8h a 2/4 de
10h del vespre. Preu: 27 €/mes.Comença
el 6 de setembre. Professora: Carme
Moixí.
ESCOLA DE TENNIS A FONTCOBERTA.
Aprèn a jugar a tennis d’una manera fàcil i
divertida a la pista municipal.
Vine a jugar a tennis i diverteix-te !!
Inscripcions online obertes a la nostra web
Més informació al telef. 660406834 i
a www.tactictennis.com

CLUB DE LECTURA
Primera trobada el 19 de setembre a 2/4 de 8h
del vespre a la biblioteca de l’escola.
Parlarem de les lectures de l’estiu i decidirem la
nova lectura.
Si t’agrada llegir vine i passaràs una bona estona
parlant de llibres !!

INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL

Ple ordinari: 24 de setembre a 2/4 de 10h del
vespre.
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
JOVENTUT I ESPORTS

TRIOPS MARXAIRE
LES GAVARRES CALONGINES (PUIG DE LA
CENDROSA I PUIG CARGOL) -BAIX EMPORDÀDia: Diumenge 16 de setembre de 2018
Dificultat: Mitjana-Baixa. El desnivell és d'uns 300
m.
Horari: Sortida del Centre Social a les 8h del matí
i arribada abans de les 2h.
Què cal portar: Esmorzar i beguda. Roba i calçat
adequats.
Estona de caminada: unes 3 hores i mitja.
Itinerari: Els cotxes es deixaran a Calonge mateix.
Farem una volta circular entre vinyes i suros i
pujarem a dos puigs.
Observacions:
►S'intentarà poder visitar alguna vinya de l'entorn.
►L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
Propera sortida: a determinar
Organitza: El Triops Marxaire-Ajuntament de
Fontcoberta.

DILLUNS 10 DE SETEMBRE
A les 9h del vespre:
“Sopar Groc” a la piscina i
parlaments.
Menú: Amanida, pa amb tomata, carn a la
brasa, patates xips, beguda i postres.
Preu: 12 €. Tots els beneficis seran per a la
caixa de solidaritat per als presos i exiliats
polítics.
Cal apuntar-se trucant a l’Ajuntament o
passant pel casal de la gent gran a les
tardes.
A 2/4 d’11h de la nit actuació de l’Esbart
Dansaire Fontcoberta i cantada d’Els
Segadors.
Organitza: Comissió 11 de setembre
DIMARTS 11 DE SETEMBRE
A les 8h del matí partit de futbito dels
veterans de Fontcoberta al pavelló de
Melianta i caminada popular organitzada pels
veterans i veteranes de Fontcoberta.

BIRRAVENUT 2017

BIRRAVENUT 2018
Diumenge 23 de Setembre
4a Fira de la Cervesa Artesanal de Vilavenut
11:00h PREGÓ d’OBERTURA a càrrec d’en
Carretilla
- Obertura de la Fira. Visca la Cervesa, Visca
en Carretilla i Visca Vilavenut!
12:00h BIRRA SWING A càrrec de DJ FRIJOL
- Trobada de LindyHop. Ballada a la Plaça.
16:00h ESPECTACLE DE TITELLES PER
PETITS I GRANS amb CIA ORTIGA
-A gaudir d’aquest espectacle per a petits i
grans. Ens farà passar una bona estona!

18:00h BUFANT FORT STREET BAND
-Trompetes, tambors i bombos d’aquesta
animada banda de carrer que ens faran aixecar
de la cadira sense dubte!
19:30h DJ ROBERT DE PALMA Dj resident.
Un any més ens acompanyarà el gran Robert
de Palma
I també…
CONCURS DE FOTOGRAFIES INSTAGRAM
-Vine aviat i participa en el concurs de
fotografia!
1r premi ---- 3 caixes de cervesa artesana.
2n premi --- 2 caixes de cervesa artesana.
3r premi ---- 1 caixa de cervesa artesana.
(Gràcies a les Cerveseres Moska, Pochs i
Hopsters)
EXPOSICIÓ DE MOTOS I COTXES ANTICS
INFLABLES PER ALS MÉS PETITS TOT EL
DIA
Parades artesanals i Projeccions
Gran Varietat de Sortidors de Cerveses
Artesanals
Barra de tapes i bar tot el dia
Amb la col·laboració de
-Diputació de Girona
-Ajuntament de Fontcoberta

ASSOCIACIÓ DON@ DE FONTCOBERTA

BENESTAR SOCIAL

DONACIÓ VOLUNTÀRIA DE SANG
Dia: dilluns 17 de setembre
Lloc: PAVELLÓ
Hora : 5h a 9h del vespre.
Recorda que falta sang i a l’estiu encara més.
Sigues solidari i vine a donar-ne. És un moment.
Organitza: Associació de Donants de sang de
Girona.

CURS DE PATCHWORK.
Curs d' iniciació al Patchwork obert a tothom.
Els dimarts de 5h. a 7h. de la tarda al local social
del Casal de la gent gran. Us podeu apuntar al
mateix Casal els dimarts a la tarda. Activitat
gratuïta
ALTRES INFORMACIONS

AEIG PLA ESTANY
Col·labora: Regidoria de Sanitat.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT PER A LA GENT
GRAN
Els dilluns de 2/4 de 4h. a 2/4 de 5h. de la tarda al
pavelló de Fontcoberta. Preu: 10 € al mes. El mes de
setembre és gratuït. Comença el 17 de setembre.
CASAL DE LA GENT GRAN - FEM COMPANYIA

FEM MANUALITATS
Si voleu passar una bona estona fent manualitats, veniu
al Casal (cada 15 dies). Comença el dimecres 26 de
setembre de 2/4 de 5h a les 6h de la tarda al Casal de
la Gent Gran.
Activitat gratuïta.
Us podeu apuntar trucant a l'Ajuntament
FEM MEMÒRIA
Curs de manteniment de la memòria (cada 15 dies).
Comença el dijous 20 de setembre de 2/4 de 4h a 2/4
de 5h de la tarda al Casal de la Gent Gran.
Activitat gratuïta.
FEM CATALÀ
Curs de llengua catalana de gramàtica bàsica (cada 15
dies). Comença el dijous 27 de setembre d'1/4 de 4h. a
1/4 de 5h. Al Casal de la Gent Gran.

✓ Reunió de pares dels nens i nenes
nous: Dissabte 15 de setembre a les 6 h de la
tarda.
✓ Reunió de pares dels nois i noies dels anys
anteriors: Dijous 13 de setembre a 2/4 de 9h.
del vespre.
✓ Primer dia de Cau: Dissabte 15 de setembre a
les 4h. de la tarda.
✓ XVI Festa del Pas a Sant Ferriol, divendres
21 i dissabte 22 de setembre.
PARRÒQUIES DE FONTCOBERTA I VILAVENUT
✓

Dissabte 15 de setembre III Trobada de
Parròquies del Pla de l'Estany al Collell.
Serà de les 10h a les 16 h. Més informació en
programes a part.

✓

Reunió de pares dels nens que volen fer la 1a
Comunió i que fan 2n de primària i els de 2n
any que fan 3r de bàsica, el dijous 27 de
setembre a les 21h als locals de la capella de
Melianta.

✓ Primer dia de catequesi nens de 1a Comunió:
divendres 28 de setembre a 1/4 de 6h de la
tarda.
Constel·lacions Familiars
Pròxim taller: Diumenge 9 de setembre matí a
Fontcoberta. Per apuntar-te o més informació:
Renée Thunnissen 669.763.493

