CULTURA I EDUCACIÓ

TOSCA DE PUCCINI
Dijous 16 de maig al Casal de la Gent Gran
Vine a conèixer l’òpera Tosca de la mà de Pol
Avinyó, divulgador musical del Liceu.
Veurem fragments de l’òpera per conèixer
l’argument i les anècdotes que hi ha darrera
d’aquesta òpera.
Activitat oberta a tothom.
Organitza la Comissió de Cultura de l’Ajuntament
de Fontcoberta.
PREINSCRIPCIONS A LA LLAR D’INFANTS
ELS PLANÇONS DE FONTCOBERTA
L’Ajuntament ofereix 19 places vacants a la Llar.
Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig.
• Sol·licitud
de preinscripció (la dóna
l’Ajuntament o a www.gencat.cat o a
www.fontcoberta.cat).
• Original i fotocòpia del llibre de família.
• Original i fotocòpia del DNI de la persona
sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora).
• Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària
individual) del nen o nena, si en disposa.
IV CONCURS DE FOTOGRAFIA
Amb motiu de la Festa Major de Fontcoberta es
convocarà el IV Concurs de Fotografia amb el
tema Paisatges de Fontcoberta i Vilavenut.
Les fotografies hauran de ser inèdites, en format
JPEG amb la màxima qualitat possible, horitzontal
o vertical, color o B/N, sense manipulacions
excessives ni fotomuntatges que alterin la realitat,
ni amb continguts que puguin ser inadequats o
ofensius.
En propers agutzils sortiran les bases completes
del concurs i els terminis.
De moment podeu anar-vos preparant per
participar-hi!

CASAL D’ESTIU A FONTCOBERTA
A càrrec de l’empresa RECREA’T
Del 25 de juny al 6 de setembre.
Més informació el diumenge 5 de maig a la tarda al
pavelló i a www.recreatactivitats.com
Organitza: Recrea’t, AMPA Escola Alzina Reclamadora
i Ajuntament de Fontcoberta.

INFORMACIONS D’INTERÈS MUNICIPAL
El 220 de maig l'Ajuntament romandrà tancat per
festa patronal.
A partir d’aquest mes tenim disponible la modalitat de
pagament amb targeta a l'Ajuntament.
Brigada de voluntaris
Dissabte, 9 de maig, a 2/4 de 9 h a l’aparcament
del pavelló
pavelló.
Es recorda l’ obligació de mantenir els solars
sense edificar nets (abans de Sant Joan) i mantenir
retallades les tanques vegetals.
Per a més informació podeu trucar a l’Ajuntament en
hores d’oficina.
ABONAMENTS PISCINA
El rebut de la piscina es passarà a partir del 13 de maig.
CURSETS DE NATACIÓ
S'obren les inscripcions pels cursets de natació.
A partir de 3 anys.
Dee dillun
dilluns a divendres dels mesos de juliol i agost.
Matins: d’ 11 h a 12 h .
Tardes: De 5 h a 6 h i de 6 h a 7 h.
Preu: un mes: 100 € (abonats 85 €).
Preu : una quinzena: 75 € (abonats 60 €).
Inscripcions: Ajuntament tel. 972 57 41 39.
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FESTA DEL ROSER DE FONTCOBERTA

Diumenge 19 de maig
La diada començarà amb la cantada tradicional
dels Goigs pels diferents indrets del poble.
A les 12 h Missa en honor a la Mare de Déu del
Roser, acompanyada per la Coral Nova Llavor de
Banyoles.
A la sortida de la Missa es farà una
un competència
de goigs entre la colla vella i la colla jove.
Seguidament vermut per a tothom.
TARDA: L’ESCOLA ALZINA
RECLAMADORA CELEBRA 10 ANYS
GLOSANT !
A 2/4 de 5 h taller de glosa a càrrec de Mireia
Mena.
A les 6 h concert de LA GLOSA NOSTRA.
Durant el mes de maig a l'ESPAI JOVE exposició
de records dels diferents combats de glosa.

EXCURSIÓ A SITGES: 8 de juny
VILAVENUT
29è CAMPIONAT DE BOTIFARRA
Dissabte dia 18 de maig de 2019
Inscripcions de 3 h a 4 h de la tarda al local
social (antiga escola).
Preu 30 Euros/parella.
1r premi: 300 euros, 2 trofeus, 2 sopars o dinars,
1 caixa de cava
2n premi: 200 euros, 2 sopars o dinars, 1 caixa
de cava
3r premi: 100 euros, 2 sopars o dinars
4t premi: 50 euros 2 sopars o dinars
Del 5è al 8è premi: 2 espatllots i 2 ampolles de
cava .
Del 9è al 16è premi: 2 sopars o dinars, 2
ampolles de vi.
Del 17è a l’últim: premi per a tots els
participants
Regal de la boutique QÜEST de Figueres a la
parella femenina millor classificada.

CASAL RECREATIU DE LA GENT GRAN
DINAR DE PRIMAVERA: 18 de maig
A 3/4 de 2 h al Local del Casal
Menú: Amanida catalana, paella, postres, aigua,
cava i cafè.
Preu: Socis: 12 €. NO socis 15 €.
Cal apuntar-se abans del dia 15 de maig (Més
informació en programes a part).
FEM RUTA: 22 de Maig:
Visita a Sant Miquel de Campmajor el 22 de Maig.
Sortida amb bus a 2/4 de 4 h de la tarda del Casal
de la Gent Gran de Fontcoberta.
Visita i Berenar a Sant Miquel de Campmajor.
(Més informació en programes a part).

Es visitaran els Museus MARICEL i CAU FERAT
Sortida a 2/4 de 8 h del matí del Casal de la Gent Gran.
Parada per esmorzar a l'àrea del Montseny (a càrrec de
cadascú).
Programa
Matí: Visita guiada als museus Maricel i Cau Ferrat
Dinar al la zona de Vilafranca.
Tarda: Visita guiada al Museu del Vi de Vilafranca
Autocar subvencionat per l'Ajuntament de Fontcoberta.
Cal apuntar-se i recollir tiquets abans del 31 de maig
(places limitades).
Ca l'Estrella 972 57 53 99, Josep Vilà 972 57 43 99,
Ernest Boronat 972 57 30 40
(Més informació en programes a part).
PARC DE SALUT
Melianta: Divendres 3, 10, 17, 24 i 31de maig, de 2/4
de 10 h a 2/4 d'11 h. En cas de pluja es portarà a terme
al pavelló.

JOVENTUT I ESPORTS
VI MARXA A PEU
“ LA MATINAL DE FONTCOBERTA”
Diumenge, 12 de maig
Inscripcions: De 2/4 de 8 h a les 9 h del matí
al pavelló de Fontcoberta.
Sortida: A les 9 h del matí.
Distància: 12 km.
Recorregut: Melianta-LaFarrès-CentenysVilademí-Fontcoberta-LaFarrès-Melianta.
Dificultat: baixa
Preu: 4€. Inclòs esmorzar al km. 6.
Cal portar roba
i calçatMARXAIRE
adequat.
TRIOPS

TRIOPS MARXAIRE
SERRA
DE
L'OBAC
OCCIDENTAL-BAGES)

(VALLÈS

Itinerari: Centre d'Informació del P. N. de l'Obac
(600 m)-Tossal de l'Àliga-Coll de Tanca-Torrent de
la Cansalada-El Paller de tot l'Any (813 m).
Dia: Diumenge 12 de maig de 2019
Dificultat: Mitjana. És llarga però és fàcil de fer.
El desnivell acumulat és d'uns 400 m. aprox.
Horari: Sortida del Centre Social a les 8 h del
matí i arribada abans de les 7 h del vespre. És una
sortida de tot el dia.
Què cal portar: Esmorzar, dinar i beguda. Roba i
calçat adequats.
Estona de caminada: unes 5 hores.
Observacions:
►Ens mourem per un territori amb moltes vistes,
amb un paisatge sorprenent, semblant al de la
Mola, però molt més tranquil.
►L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
Propera sortida: 16 de juny: Cim de la Covil
(Campelles-Ripollès).
Organitza: El Triops Marxaire -Ajuntament de
Fontcoberta.

