ACTIVITATS

TALLER DE PASTISSERIA: TORRONS I
SORPRESA NADALENCA
Divendres 14 de desembre de les 6 h a
les 9 h del vespre a l’Espai Jove del
Pavelló. Dirigirà l’activitat en Lluís Soler.
Preu: 5€. Places limitades
Inscripcions a l’Ajuntament fins el 10 de
desembre.
TRIOPS MARXAIRE
EL COLL PREGON I EL PUIG DE LA
CLAPA (1.654 m) (RIPOLLÈS)
Dia: Diumenge 18 de novembre de 2018
Dificultat: Mitjana-Baixa. El desnivell és
de 400 m.
Horari: Sortida del Centre Social a 2/4 de
8 h del matí (abans de l'hora habitual) i
arribada a les 2 h.
Què cal portar: Esmorzar i beguda. Roba i
calçat adequats.
Estona de caminada: 2 h i 30 minuts.
Itinerari: Els cotxes es deixaran a
Espinavell. Es pujarà el puig de la Clapa
pel veïnat de Fabert i es baixarà a
Espinavell pel coll Pregon fent una volta
circular.
Observacions:
►S'ha canviat la sortida prevista perquè el
camí de les cascades és força
impracticable.
►Els prats de pastura de Coll Pregon són
un mirador excel·lent del massís del
Canigó.
►L’organització no es fa càrrec de cap
tipus de responsabilitat.
Propera sortida: Anem a la neu amb
raquetes (16 de desembre). A confirmar.
Organitza: El Triops Marxaire-Ajuntament
de Fontcoberta.

CLUB DE LECTURA
Propera trobada el 28 de novembre a 2/4 de 8 h
del vespre a L
La Brasa
Si t’agrada llegir vine i passaràs una bona estona
parlant de llibres !!!
FONTCOBERTA. NADAL 2018
35è CONCURS DE PESSEBRES
Hi haurà dues categories:
-Una per a pessebres tipus tradicional.
-Una per a pessebres tipus artístic.
DIA I HORA DE RECEPCIÓ DELS PESSEBRES:
DISSABTE 15 DE DESEMBRE 2018 DE 5 h A 7 h
DE LA TARDA A LA CAPELLA DE MELIANTA
(Si algú no pot portar
portar-lo aquest dia o desitja més
informació, que es posi en contacte amb la Teresa
(tel. 972 57 13 07); la Dolors (tel. 975 57 50 38) o
la Natàlia (tel. 972 57 50 98).
LLIURAMENT DE PREMIS:
Dia 13 de gener de 2019, després de la missa
dominical.
(Els pessebres es podran recollir el mateix dia del
lliurament de premis).
EX
EXPOSICIÓ:
Del 16 de desembre de 2018 al 13 de gener de
2019 a la capella de Melianta.
PESSEBRES A CASA
Feu un pessebre a casa? Voleu participar de
l’exposició de pessebres artístics i tradicionals que
organitza la Parròquia i l’Ajuntament?
Podeu portar una fotografia del pessebre, o si
voleu venim a casa a fer
fer-la, i l’adjuntarem a
l’exposició del 35è Concurs de Pessebres.
Truqueu al 618 825 904 – 972 57 13 07 – 972 57
50 98, abans del 16 de desembre i vindrem a
veure el pessebre i li farem una foto.
VINGA, ANIMEU-VOS! FEM TRADICIÓ!
Organitza: Parròquia de Fontcoberta i Ajuntament
de Fontcoberta
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FESTA DE SANT SADURNÍ. VILAVENUT
25 de Novembre

A les 12:00
12
h: Ofici en honor a Sant Sadurní,
Acompanyarà la coral
FONTCOBERTA
CANTA.
A les 14:00
14:
h: DINAR DE GERMANOR
gratuït, al centre social (antiga escola) per a
tots els figurants i col·laboradors del
PESSEBRE VIVENT de l’any 2017.
Només s’ha de portar plats, gots i coberts.
Podeu trucar a Can Salvi 972 57 24 61, o bé
a l’Ajuntament de Fontcoberta 972 57 41 39
per apuntar-vos.
apuntar
Confirmació assistència fins el dia 22 de
novembre de 2018.
Seguidament actuació musical.
Organitza: Associació de veïns de Vilavenut i
Ajuntament de Fontcoberta.

PESSEBRE VIVENT DE VILAVENUT
El pessebre Vivent de Vilavenut celebrarà
enguany la 29ª edició.
Tothom qui estigui interessat a figurar i
passar-s’ho bé en el pessebre vivent de
Vilavenut 2018, el dia 24 i /o el dia 26 de
desembre, podeu trucar als telèfons 607
459 506 // 677 042 915.
ANIMEU-VOS I PASSEU UN NADAL
DIFERENT
FIGURANT
EN
EL
PESSEBRE VIVENT!!!!!!

CASAL RECREATIU DE LA GENT GRAN
DINAR de la CASTANYADA
Dissabte 3 de novembre a les 2 h de la tarda
Menú: Amanida catalana, Graellada de carn,
Postres, Castanyes, Begudes i Cafè.
Preu: Socis 12 € / No Socis 14 €.
Cal apuntar-se abans del dia 1 de novembre.
Més informació en programes a part.
-------------------------------------------LOTERIA de NADAL
Al Casal Recreatiu, tenim dècims de la Loteria de
Nadal del nº 11586.

PESSEBRE VIVENT DE FONTCOBERTA

MARATÓ DE TV3

Dinar dels participants del pessebre vivent
del 2017.
Diumenge 2 de desembre a les 14 h a
les escoles velles de Fontcoberta.
Menú: fideuà, botifarra i postres.
És gratuït per a tots els participants del
pessebre
de
l’any
passat.
Preu
acompanyants: 8 €. Preguem confirmar
assistència abans del 28 de novembre.
616800390 (M. Engràcia), 654 627 170
(Eva), 616 513 703 (Josep), 972 57 41 39
(Ajuntament).

Tothom que estigui interessat, el dimarts 6 de
novembre a les 5 h de la tarda ens trobarem al
Casal de la gent gran per organitzar i proposar
activitats per la Marató.

BENESTAR SOCIAL

INFORMACIÓ MUNICIPAL

La
Marató
se celebrarà
al
Pavelló
de
Fontcoberta, el dia 16 de desembre, aquest any
estarà dedicada al Càncer.
En el proper agutzil concretarem els horaris i les
activitats que realitzarem.
De moment reserveu-vos aquest dia per participar
en una bona causa i passar-ho molt bé.

PARCS DE SALUT
Divendres 2, 9,16, 23 i 30 de novembre
d’1/4 de 10 h a 1/4 d'11 h.
En cas de pluja es portarà a terme al
pavelló.

Proper Ple Ordinari: dilluns 26 de novembre
2/4 de 10 h del vespre.
COMUNICACIÓ DE CREMA DARP
Es pot fer la sol·licitud a l’Ajuntament a partir
del 14 d’octubre de 2018 fins el 14 de març
de 2019.
BRIGADA DE VOLUNTARIS
Dissabte 10 de novembre a les 8h del matí a
davant del pavelló de Melianta.
APLEC DE SANTA CATERINA D'ESPASENS
Diumenge

11

de

novembre

de

2018

A les 9 h del matí, sortida en grup de la plaça de
l'Ajuntament de Fontcoberta i caminada fins a
Vilavenut.
A 2/4 d’11 h, reagrupament a l’aparcament de
Vilavenut i pujada a Espasens.
Entre 11 h i 2/4 de 12 h, esmorzar de pa amb
tomàquet, botifarra, vi, aigua i cafè. (Preu
esmorzar 3€).
A les 12 h Missa en honor de Santa Caterina
amb acompanyament de la coral Fontcoberta
Canta.
A 3/4 d'1 h Mitja audició de sardanes amb la
participació de la Cobla Ciutat de Girona del
Foment de la Sardana de Banyoles.
Acabades les sardanes Vermout popular.

CONTENIDOR DE ROBA USADA
Properament es posarà un contenidor de roba
usada a la cruïlla del carrer President
Cárdenas i carrer Nord.
Aquest contenidor és el resultat del conveni de
col·laboració signat entre l’Ajuntament i
Càritas.

Tot seguit dinar de germanor que cadascú
s’haurà de portar i qui vulgui podrà disposar de
les barbacoes que l’Ajuntament prepararà.
L’Ajuntament de Fontcoberta portarà a l’aplec
taules i cadires per a tothom qui ho demani
abans del dia 8 de novembre. Tel.: 972 57 41 39.
En cas de pluja l’aplec es celebrarà a les escoles
velles de Vilavenut.

