BENESTAR SOCIAL

CURSET DE PUNTES AL COIXÍ
XXI FESTA DE LA VELLESA
Dilluns, 1 de maig
A les 12h. missa solemne a l'església
parroquial de Sant Feliu de Fontcoberta,
acompanyada per la Coral de Fontcoberta.
A la sortida, ens dirigirem a Banyoles al
Restaurant LA CARPA, farem una
passejada amb el Tren Pinxo i tot seguit
un dinar de festa.
Després
de
dinar
gaudirem
d'un
espectacle i acabarem amb música de ball.

L’Associació Don@ organitza un curset gratuït de
puntes al coixí els dissabtes dels mesos de juliol i
agost de 10 h a 12 h del matí. No cal portar material.
Per a més informació o per apuntar-se trucar a Pilar
Planas al ttelèfon 972580824 de 12h a 16 h, o dirigirse al local del Casal Recreatiu de dilluns a dijous de
16 h a 20 h.
INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL

Proper Ple ordinari : Dilluns 29 de maig a 2/4 de
10h del vespre
vespre.
Parcs de Salut
Parc de Salut Melianta:Divendres 7 i 21 d'abril
d' 1/4 de 10h a 1/4 d'11h. En cas de pluja es
portarà a terme al pavelló.
PARRÒQUIA DE FONTCOBERTA
Benedicció i Missa del diumenge de Rams a les
10 h del matí a l’església de Vilavenut i a les
11h del matí a l’església de Fontcoberta.
VIII
EXPOSICIÓ
FONTCOBERTA

DE

FLORS

DE

Exposició de Flors i labors de l’any
19, 20 i 21 de maig
Matins de 10h a 1h del migdia.
Tardes de 5h a 8h de la tarda.
Si algú té flors les anirem a recollir. Trucar al
972580824 (Pilar Planas).
Organitza: Associació Don@ de Fontcoberta

ABONAMENTS PISCINA
El rebut de la piscina es passarà a partir del 15 de
maig.
Qui vulgui donar
donar-se de baixa té temps fins el dia 10
de maig
maig, ha de venir a l’Ajuntament a omplir una
sol·licitud i portar el carnet.
Els nen/es nascuts l’any 2011 s’han de donar d’alta.
CURSETS DE NATACIÓ

S'obren les inscripcions pels cursets de natació.
Més informació a l'Ajuntament. Telf. 972.57.41.39
LLAR D’INFANTS ELS PLANÇONS
JORNADA DE PORTES OBERTES
Dia 26 d'abril a les 3h de la tarda.
Obert a totes les famílies interessades que vulguin
conèixer les instal·lacions, l'equip educatiu i la
manera de funcionar!
PREINSCRIPCIONS
Del 2 al 12 de maig, Podreu trobar tota la informació
a la pàgina web de l’l’Ajuntament www.fontcoberta.cat.
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XVIII FESTA DEL CARGOL
Diumenge, 30 d'abril de 2017
- A partir de les 10 h: 9a Trobada de Puntaires
de Banyoles i Fontcoberta.
Fontcoberta 7ª Trobada de
Patchwork
de
Banyoles
i
Fontcoberta.
Organitza:
Organitza Associació Don@.
- A les 10 h: Inscripció i seguidament concursos
(curses de cargols, el cargol més gros, el cargol
més original, etc).
- A les 11:30h: 15è CONCURS GASTRONÒMIC.
Cuinats de cargols casolans per a tothom que
vulgui participar. Jurat format per “Les
Cuineres de Sils” i l’àvia
l’àv Remei.
-A les 12:30h
12:30 18a MOSTRA GASTRONÒMICA
DEL CARGOL (tastets de plats de cargols
elaborats pels restaurants de la comarca del Pla
de l’Estany).
- A les 14 h DINAR POPULAR
Menú: Cargols, amanida, fideuà, pa, vi, aigua,
postres,
res, cafè i gotes. Tiquet:
Tiquet 15 €.
Menú infantil: Macarrons acompanyats o no,
escalopa de pollastre amb xips, pa, aigua,
refrescs i postres.
post
Tiquet: 6 €.

CONSTEL·LACIONS FAMILIARS I
SISTÈMIQUES

CULTURA I EDUCACIÓ
BENESTAR SOCIAL

Data límit de recollida de tiquets, dijous 27
d’abril (places limitades). Recollida de tiquets:
Hostal la Brasa, Restaurant Ca l’Àngel,
Supermercat-carnisseria Lídia i Supermercat
L’Estrella.
- Tot el dia inflables per 3 €.
Nota: Tots els actes es faran al Pavelló de
Fontcoberta.
Per reservar taula: festadelcargol@gmail.com
Organitza: Comissió de Festes de Fontcoberta i
Ajuntament de Fontcoberta.
15è CONCURS DE CUINAT DE CARGOLS
CASOLANS
Es farà durant la XVIII Festa del Cargol el
dia 30 d’abril. Es donaran a cada participant 4
kg. de cargols.
Es portaran cuinats el 30 d’abril a les 10:30 h a
la Festa del Cargol al pavelló de Fontcoberta.
El 1r. Premi tindrà un trofeu i un sopar o dinar
per a dues persones a un Restaurant del Pla de
l’Estany.
Tots els cargols quedaran a disposició de la
comissió per als tastets de la Festa del Cargol.
Inscripcions: Josep Serra (Tel. 972580059),
Miquel Mitjavila (Tel. 972580436) i Antoni Gala
(Tel. 972575553) de 8h. a 10h. del vespre.
Organitza: Comissió de Festes de Fontcoberta i
Ajuntament de Fontcoberta.
ULTURA I EDUCACIÓ
VIA PÚBLICA
JOVENTUT I ESPORTCULT
Us recordem a tots els veïns que s’han de
mantenir els solars nets tot l’any.

CLUB DE LECTURA
Dimarts 25 d’abril a 2/4 de 8h del vespre a la
biblioteca de l’escola. Comentarem el llibre Bogeries
de Brooklin de Paul Auster.
PREMIS ALZINA RECLAMADORA 2017
L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el
dissabte 29 d’abril de maig de 2017, a les 12h del
migdia a la sala d’actes de Can Jan de la Farrès.

JOVENTUT I ESPORTS
V MATINAL DE FONTCOBERTA
Diumenge, 7 de maig
Lloc: Pavelló de Melianta
Inscripcions: a 2/4 de 9h del matí.
Sortida:a les 9h del matí.
Distància: 11 km. Nivell fàcil.
Recorregut:
Melianta-Martís-Esponellàpujada del Castell- Centenys-Melianta
Preu: 4€ Esmorzar i

avituallament. Cal
portar roba i calçat adequat.

Mes informació
l’Ajuntament

a

la

pàgina

web

de

ALTRES ACTIVITATS

GRUP “ELS GIRASOLS”
Organitza caminada el 30 d’abril. Sortida del pavelló
a les 11 h i arribada a 2/4 d’1 h. Recorregut: 8
quilòmetres.

El pròxim taller es farà a Fontcoberta el
diumenge 16 d’abril de 2017 al matí.
TRIOPS MARXAIRE
CASTELL D’HOSTOLES I GORGUES DE LES
PLANES
Dia: Diumenge 2 d'abril de 2017
Dificultat: mitjana-baixa. Uns 200 m de
desnivell.
Horari: Sortida del Centre Social a les 8h del
matí i arribada a les 2h.
Què cal portar: esmorzar i beguda. Roba i
calçat adequats.
Estona de caminada: unes 3 hores
Itinerari: Aparcarem al cementiri i deixarem
algun cotxe a la fàbrica Monter. Anirem a les
gorgues de la Plana i de la Pedrera d’en Biel
abans de pujar al Castell. Finalment anirem a la
gorga més gran: la de Santa Margarida.
Observacions:
- El Castell té una vista molt bonica de la vall i
les gorgues que són tan espectaculars com
desconegudes: us sorprendran!
- L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
Propera sortida:
- 20-21 de maig: Pugem al pic de Sant Marc
(Alta Garrotxa) i dormim al refugi de Talaixà (a
confirmar).
Organitza: El Triops Marxaire – Ajuntament de
Fontcoberta.

