CULTURA

34è CONCURS DE PESSEBRES
Hi haurà dues categories: Una per a pessebres tipus
tradicional i una per a pessebres tipus artístic.
RECEPCIÓ DELS PESSEBRES:
Dissabte 16 de desembre de 5h. a 7h de la tarda a la
capella de Melianta.
(Si algú no pot portar-lo aquest dia o desitja més
informació, que es posi en contacte amb la Teresa
(tel. 972 57 13 07); la Dolors (tel. 972 57 50 38) o
la Natàlia (tel. 972 57 50 98).
LLIURAMENT DE PREMIS: Dia 14 de gener de
2018, després de la missa dominical. (Els pessebres
es podran recollir el mateix dia).
EXPOSICIÓ: Del 17 de desembre de 2017 al 14 de
gener de 2018 a la capella de Melianta.
Organitza: Parròquia de Fontcoberta i Ajuntament
de Fontcoberta.
BENESTAR SOCIAL
CASAL RECREATIU DE LA GENT GRAN
Dissabte 16 de desembre
DINAR de NADAL
Menú de Festa amb postres, begudes, cava i cafè o
infusions
Cal apuntar-se abans del dia 12 de desembre
Veure programes a part
-------------------------------------------LOTERIA de NADAL
Al Casal Recreatiu, tenim dècims de la Loteria de
Nadal de nº 11586
INFORMACIÓ MUNICIPAL
Proper ple ordinari: Dilluns 29 de gener a 2/4 de
10h del vespre.
Tots els nois i noies, a partir de 13 anys, que vulgueu fer
de patges podeu trucar a l’Ajuntament (972 57 41 39)

Reunió per preparar la Cavalcada de Reis. Dijous 14
de desembre a les 8h del vespre al pavelló
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ACTIVITATS
CONSELL PAROQUIAL
RECOLLIDA DE PRODUCTES DE NETEJA I
D'HIGIENE PERSONAL
A partir del 2 de desembre es posaran a l'església de
Vilavenut i a la Capella de Melianta unes caixes per a
recollir aquests productes i portar
portar-los a Càritas.

Ajuntament
Fontcoberta
Fontcob
Telèfon 972 574 139 / Fax 972 581 376
ajuntament@fontcoberta.cat /agutzil@fontcoberta.cat

CONSTEL·LACIONS FAMILIARS
Pr
Pròxim taller: Diumenge 10 de desembre matí a
Fontcoberta. Per apuntar-te o més informació: Renée
Thunnissen 669.763.493
AEIG PLA D L'ESTANY
El dissabte 9 de desembre es vendran ponseties
(nadales) per les cases de Melianta.
2a
PASSEJADA
NADALENCA:
LA
MATAMORS
MATAMORS. 26 de desembre de 2017

RIERA

OBJECTIU DE LA SORTIDA: donar a conèixer bells
racons de la comarca del Pla de l'E
l'Estany tot passejant
per indrets d'alt interès paisatgístic o patrimonial.
Horari
Horari: sortida a les 9h de la plaça de Catalunya de
Melianta i arribada cap a les 12h
Què cal port
portar: roba i calçat adequats
Distància recorreguda: prop de 5 quilòmetres
Estona de caminada: poc més d'una hora
Itinerari
Itinerari: Anirem a Camós on deixarem els cotxes. D'allà
caminarem cap al salt Dalmau i seguirem el curs de la
riera (on hi trobarem alguna sorpr
sorpresa) fins a la gorga
Blava. D'allà anirem a Corts i tornarem pel carril bici
(enmig dels camp de conreu) fins arribar de nou a Camós.
Observacions:
--Al llarg del recorregut es faran breus explicacions dels
indrets més interessants.
--Si ha plogut el terreny pot ser enfangat o una mica
relliscós.
Organitza: Pere Llorens i Jaume Colomer

FESTES DE NADAL A FONTCOBERTA

Diumenge 17 de desembre
FONTCOBERTA, UN POBLE PER A LA
MARATÓ
Tot el dia es faran activitats al pavelló per
recaptar fons per a la Marató que aquest any
està dedicada a les malalties infeccioses.
El Pessebre
Pes
vivent de Fontcoberta hi
col·labora
col·
pintant una part del quadre del
pintor Suso Camuñas que formarà
formar part d'un
mural col·lectiu
col·
que farem entre tots els
Pessebres de Catalunya.
El dia 17 de desembre, vine a pintar el mural,
fes una aportació per a la Marató
i
t'enduràs un petit record!
En programes apart es concretaran els
horaris i les activitats que realitzarem.
realitzarem De
moment reserveu-vos
reserveu
aquest dia per
participar en una bona causa i passar-ho
passar
molt
bé.
Us hi esperem!!!

Diumenge 10 de desembre
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FONTCOBERTA CANTA A les 5h de la tarda a
l’església de Melianta.
Dimecres 20 de desembre
FEM CAGAR EL TIÓ A L’ESCOLA
A partir de les 3h de la tarda els alumnes dels
Plançons i de l'Alzina Reclamadora cantaran nadales
al tió al pavelló i seguidament es farà el Caga Tió. Al
final hi haurà xocolata per a tothomi festa amb
animació.
Activitat oberta a les famílies.
Dissabte 24 de desembre
A les 12h de la nit. MISSA DEL GALL a l’església
de Fontcoberta, acompanyada de la Coral de

Fontcoberta
Dilluns 25 de desembre
De 2/4 de 7h de la tarda fins a les 10h de la nit
QUINA al pavelló de Fontcoberta. Organitzada per:
Ajuntament, Club de Bàsquet Fontcoberta, Futbol
Sala Fontcoberta iAEIG Pla de l’estany
A les 7h de la tarda. 41a representació del
PESSEBRE VIVENT DE FONTCOBERTA a l’entorn
del poble. A la sortida hi haurà xocolata per a
tothom.
Dimarts 26 de desembre
A les 7h de la tarda. 41a representació del
PESSEBRE VIVENT DE FONTCOBERTA a l’entorn
del poble. A la sortida hi haurà xocolata per a
tothom.

Aquest any el pessebre de Fontcoberta té nou
recorregut i quadres nous. Vine a descobrir-los!!
Divendres 29 de desembre
De 4h a 2/4 de 8h de la tarda.
PIN de Nadal al pavelló de Fontcoberta. Hi haurà
inflables, tallers de maquillatge, pintura, fanalets,
circuit de bicicletes (cal portar la bici!), es farà un

arbre de nadal gegant i concert de nadales a càrrec de
joves del poble!.
Caldria que els nens portessin una ampolla d’aigua buida
per realitzar un fanalet
Preu 4 €.
A 2/4 de 8h del vespre, després del PIN, ARRIBADA
DEL PATGE REIAL al pavelló de Fontcoberta. Els nens i
nenes podran donar les seves cartes al Patge.
FESTES DE NADAL A VILAVENUT
Dia 24 de desembre de 2017
A 3/4 d’11h de la nit Missa del Gall cantada i amb
acompanyament d’instruments per la Coral NOVA
LLAVOR de Banyoles, dirigida pel Sr. Pere Frigolé.
A les 12h de la nit 29ª REPRESENTACIÓ DEL
PESSEBRE VIVENT. Acabada la representació xocolata
per a tothom, al local social (antigues escoles).
Seguidament quina popular amb molts regals i sorpreses
i, amb cava i coca per a tots els jugadors.

Dia 26 de desembre de 2017
A les 7h de la tarda. 29ª REPRESENTACIÓ DEL
PESSEBRE VIVENT. Acabada la representació xocolata
i coca per a tothom.
A les 8h de la tarda. Concert Nadalenc, a l’església, a
càrrec de la CORAL VEUS DE L’ESTANY. Direcció:
Carme Cornellà.
ANIMEU-VOS I PASSEU UN NADAL DIFERENT
FIGURANT EN EL PESSEBRE VIVENT!!!
Durant tots els dies de les festes nadalenques es
podran visitar a l’església parroquial uns diorames de
Consol Cabañas i Sebastià Serra.
Organitza: Associació de veïns de Vilavenut i Ajuntament
de Fontcoberta.
www.vilavenut.eu
www.fontcoberta.cat

Dilluns 1 de gener
QUINA al pavelló de Fontcoberta. De 2/4 de 7h
de la tarda a les 10h de la nit.
Divendres 5 de gener
A 1/4 de 7h de la tarda. Els Reis d’Orient
arribaran a Vilavenut repartiran caramels a tota la
mainada. Hi haurà bunyols, coca, xocolata, cava i
refrescs per a tothom.
A 2/4 de 8h del vespre sortida dels Reis d’Orient
de la rotonda de La Farrès, C/ Mn Pere Campolier,
C/ Manel Alemany, C/ Sant Feliu, C/ President
Cárdenas i arribada al pavelló on els reis rebran
tots els nens i nenes.
Al final hi haurà Xocolata per a tothom.
Dissabte 6 de gener
QUINA al pavelló de Fontcoberta. De 2/4 de 7h
de la tarda a les 10h de la nit.
Diumenge 7 de gener
QUINA al pavelló de Fontcoberta. De 2/4 de 7h
de la tarda a les 10h de la nit.

/

ANUNCIS

VOLUNTARIS PEL PIN DE NADAL
Necessitem voluntaris per fer de monitors pel PIN
de Nadal. Si teniu més de 12 anys i us agrada fer
gaudir els infants, podeu trucar al telèfon
675734915 ( Pilar).

PESSEBRE VIVENT DE FONTCOBERTA
Tots els interessats en participar-hi podeu trucar
a l'Ajuntament al 972 574139 (de 9h a 15h).
Els dies de repartiment de vestuari, seran el 15 de
desembre de 5h a 7h de la tarda i el 16 de
desembre d’11h a 1h del migdia a les Escoles Velles
de Fontcoberta.

