ACTIVITATS

INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL

Gimnàstica de manteniment a Vilavenut
Els dimarts al vespre (hora per
determinar). Comença el 10 d’octubre.
Professora: Nuri Frigola.
Country:
Els dimecres de 9h a 10h del vespre a
Can Jan. Preu: 30 € per 8 sessions.
Professor: Joan Costa.
Balls de saló:
Divendres a partir de 2/4 de 9h del
vespre a Can Jan. Preu: 60€ per parella i
8 sessions. Comença el 6 d’octubre.
Professors: Joan i Montse.
Pilates:
Dilluns 2/4 de 9h a 2/4 de 10h del
vespre al pavelló. Preu: 25 €/mes.
Comença el 2 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 a aconseguir un cos fort,
flexible i lliure de dolors.
Dimecres de 8 a 2/4 de 10h del vespre.
Preu: 27 €/mes Professora: Carme Moixí.

Dilluns 23 d’octubre l’Ajuntament estarà tancat
per Festa Local
Local.

Les inscripcions a les diverses activitats
es poden fer a l’Ajuntament

Els dies 3 i 4 d’
d’octubre .la carretera des de les
Quatre Soques fins a Vilavenut estarà tancada.

BRIGADES DE VOLUNTARIS
Reunions per planificar la temporada
Vilavenut:
Vilavenut:Dissabte 7 d’octubre ales 9 h. del matí
a la plaça de Vilavenut.
Melianta: Divendres 6 d’octubre a 2/4 de 9 h.
del vespre al casal de la gent gran.
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NOU HORARI DE BIBLIOTECA!
La biblioteca estarà oberta cada dia de 2/4 de 5
a les 7 de la tarda.

DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
A les 7h. del matí ofrena floral al
monument a Lluís Companys de la Plaça de la
Font de Melianta.

REUNIÓ D’ENTITATS
Dimarts 31 d’octubre a les 8h del vespre al
pavelló.

DONACIÓ DE SANG
Moltes gràcies a les persones que el passat 12
de setembre varen venir a donar sang al pavelló,
així com a tots aquells que hi varen col·laborar.

12 D’OCTUBRE: Festa de Sant
Galderic.
Organitzada
pels
Ajuntaments
d’Esponellà,
Esponellà, Fontcoberta, Porqueres i
Serinyà.
Programes apart.
apart

BENESTAR SOCIAL

ALTRES INFORMACIONS

GIMNÀSTICA PER A LA GENT GRAN
Dilluns de 2/4 de 4h a 2/4 de 5h de la tarda
al pavelló de Fontcoberta. Preu: 10 € al mes.

L'escola celebra la CASTANYADA el divendres 27
d'octubre de 3h a 2/4 de 5h. Obert als avis i àvies
dels nens i nenes de l'escola.

Tècnica de Serveis Socials: Dimarts matí al
dispensari de Melianta. Trucar al 972 580
388, per demanar hora. (Laura Sánchez).

CONSELL PARROQUIAL. EXCURSIÓ A LA
CATEDRAL DE GIRONA I AL SANTUARI DELS
ÀNGELS
Dissabte 14 d'octubre de 2017.
Sortida a les 9h del matí de la Capella de Melianta.
A les 10h Visita a la Catedral de Girona, Claustre i
Museu
A 2/4 d' 1h Missa al Santuari dels Àngels.
A 2/4 de 2h dinar al Restaurant del Santuari.
A la tarda, Visita a La Bisbal d’Empordà.
Preu aproximat: 30€
Per apuntar-se: Josep Vilà, tel 972 57 43 99 o
Ernest Boronat, tel 972 57 30 40
Data límit: dimecres 6 d' octubre
Més informació en programes a part.

Servei de Podologia. Per demanar hora cal
trucar al telèfon 646 096 066 (Mercè).
CASAL DE LA GENT GRAN
FEM MANUALITATS
Socis/es, si voleu passar una bona estona,
veniu al Casal tots el dimecres de 5h a 7h de
la tarda al taller de manualitats. Activitat
gratuïta.
Us podeu apuntar trucant o enviant un
WhatsApp a la Fina telèfon 637 08 46 34

FEM COMPANYIA
FEM MEMÒRIA
Curs de manteniment de la memòria (cada 15
dies).
Comença el dijous 21 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 28
de setembre de 2/4 de 4h. a 2/4 de 5h. De
la tarda al Casal de la Gent Gran.
Activitat gratuïta.

Les CONSTEL·LACIONS FAMILIARS mostren i
ajuden a desfer els nusos que hi ha en els vincles de
les persones d'un sistema (familiar, laboral,
emocional). Aquests nusos ens descol·loquen, ens
lliguen, no ens permeten desenvolupar tot el nostre
potencial. Una vegada desfets, la vida i l'amor
flueixen a través nostre amb més facilitat, ja que al
cap i a la fi totes les històries humanes van d'amor:
amors cecs, recerca d'amor, desamor, amor propi
autoestima, amor sincer, amor de parella,.
Pròxim taller: Diumenge 15 d'octubre matí a
Fontcoberta.
Per apuntar-te o més informació: Renée Thunnissen
669.763.493

FESTA DEL PATROCINI
Diumenge, 5 de novembre.
Es convida a totes les famílies que han batejat
els seus fills aquest any.
A les 11h. del matí missa solemne, acompanyada
per la coral de Fontcoberta, a l’església de Sant
Feliu. A la sortida es farà un petit refrigeri.
TRIOPS MARXAIRE ROQUES DEL REI (779
m) I LA PEDRA DELS EVANGELIS.
(3a. RUTA DE LES ERMITES DE LA COMARCA
DE LA SELVA )
Dia: diumenge 8 d'octubre de 2017
Horari: Sortida del Centre Social a 2/4 de 8h
(mitja hora abans de l'hora habitual) i arribada
cap a 2/4 de 3h.
Estona de caminada: unes 4 hores
Dificultat: mitjana. Farem uns 15 km amb un
desnivell d'uns 450 m.
Anirem per l'eix transversal fins la sortida de
Sant Miquel de Cladells i agafarem una pista de
terra (5km) que ens acostarà a la 1a. ermita. Des
d'allà anirem caminant a l'ermita de Santa
Margarida de Valors, a la Pedra dels Evangelis, a
les Roques del Rei i a l'ermita del Pedró, tot
fent una volta circular.
Observacions:
► Ens caldrien cotxes 4X4 per arribar al punt
de sortida amb més seguretat.
►Ens mourem per boscos solitaris, trobarem
castanyes i gaudirem de vistes que ens
sorprendran.
►L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
Organitza: El Triops Marxaire -Ajuntament
de Fontcoberta

