BENESTAR SOCIAL
XXII FESTA DE LA VELLESA
Dimarts, 1 de maig
A les 12h missa solemne a l'església de
Sant Sadurní de Vilavenut, acompanyada
per la Coral de Fontcoberta.
A la sortida, ens dirigirem a Banyoles a fer
una visita cultural i tot seguit al Restaurant
LA CARPA on dinarem i acabarem la festa
amb música i ball.

ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN DINS
EL PROGRAMA FEM COMPANYIA
Fem Ruta dimecres 11 d'abril a les 4h de la
tarda. Convidem a la gent de Porqueres a visitar
els nostres entorns.
Parc de Salut
Melianta: Divendres 6, 13, 20 i 27 de 2/4 de
10h. a 2/4 d'11h. En cas de pluja es portarà a
terme al pavelló.

INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL
Proper Ple ordinari: Dilluns 28 de maig a 2/4
de 10h del vespre
vespre.

Núm. 224

6 mesos de l’1 d’octubre!
•

Divendres 20 d’abril

Presentació del llibre: Hem votat!
Cartells, pancartes, murals i banderes
de l’1
l’1-O d’Ernest Costa i Savoia.
A les 8h del vespre, a la biblioteca Municipal
de Fontcoberta (Pl. Països Catalans).
Amb la intervenció de:
Joan Estarriola i Vilardell, alcalde de
Fontcoberta
Fontcoberta.
Xavier Cortadellas i Gratacós, editor
editor.
Miquel Aguirre i Oliv
Oliveras, col·laborador.
Ernest Costa i Savoia, autor
autor.

•

Dissabte 21 d’abril

Bateig del passatge 1 d’octubre
Curs de Patchwork
Curs gratuït d'iniciació al Patchwork obert a
tothom que estigui interessat.
Els dimarts de 5h a 7h de la tarda. Organitza:
Associació Don@ al local social del Casal de la
gent gran.

Abril 2018
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A 2/4 de 10
10h del matí esmorzar popular a
la plaça dels Països Catalans. (Preus
populars a benefici de la caixa de
solidaritat). Tot seguit acte de protesta a
favor dels presos polítics.
A les 12 h del migdia
migdia, descoberta d’una
placa en memòria dels defensors de la
democràcia del dia del referèndum.
En acabar, vermut popular

L’Agutzil
de
Paper

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

XIX FESTA DEL CARGOL
Diumenge, 29 d'abril de 2018
- A les 10 h: Inscripció i
seguidament concursos (curses
de cargols, el cargol més gros,
el cargol més original, etc).
A
les
11:30h:
16è
CONCURS
GASTRONÒMIC.
GASTRONÒMIC
Cuinats
de
cargols
casolans per a tothom que vulgui participar.
Jurat format per “Les Cuineres de Sils”,
l’àvia Remei i Abraham Simon. Importants
premis als tres primers classificats.
A
les
12:30h:
19ena
MOSTRA
GASTRONÒMICA
GASTRONÒ
DEL CARGOL (tastets
de plats de cargols
cargol
elaborats pels
restaurants de la
comarca del Pla de
l’Estany).
- A les 14 h:
h DINAR POPULAR
Menú: Cargols, amanida, fideuà, pa, vi, aigua,
postres,
res, cafè i gotes. Col·laboració: 15 €.
Menú infantil: Macarrons acompanyats o no,
escalopa de pollastre amb xips, pa, aigua,
refrescs i postres.
post
Col·laboració: 6 €.

Data límit de recollida de tiquets, dijous 26
d’abril (places limitades).
Recollida de tiquets: Hostal la Brasa,
Restaurant Ca
l’Àngel,
Supermercatcarnisseria 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.

16è.
CONCURS
DE
CARGOLS CASOLANS

CUINAT

DE

Es farà durant la XIX Festa del Cargol de
Fontcoberta el 29 d' abril.
Es donarà a cada participant 4kg. de
cargols.
Es portaran cuinats el 29 d'abril a les
10:30h a la Festa del Cargol al pavelló de
Fontcoberta
El 1er. Premi, 2n i 3r tindran 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
Ajuntament de Fontcoberta.

Festes

i

APLEC DE LA MARE DE DÉU DE LA FONT
Dels números premiats en el sorteig que es
realitzar el mateix dia de l’aplec, falta lliurar
número 0650. El posseïdor del mateix es pot posar
contacte amb el telèfon número 618825904.
termini
ermini acaba el 18 d’abril de 2018
2018.

va
el
en
El

CULTURA I EDUCACIÓ
CLUB DE LECTURA
Dimarts 2 de maig a 2/4 de 8h del vespre a la
biblio
biblioteca de l’escola. Es comentarà el llibre
“Sortir a robar cavalls” de Per Petterson
Petterson.
PREMIS ALZINA RECLAMADORA 2018
L’acte de lliurament dels premis del XXXV Certamen
Alzina Reclamadora tindrà lloc el dissabte 28 d’abril
de 2018, a les 12h del migdia a la sala d’actes de Can
Jan de la Farrès.

LLAR D’INFANTS ELS PLANÇONS
JORNADA DE PORTES OBERTES
Dia 18 d'abril de 2/4 de 4h a 2/4 de 5h 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’Ajuntament
www.fontcoberta.cat.

ALTRES ACTIVITATS
TRIOPS MARXAIRE
SERRA DE L'OBAC (VALLÈS OCCIDENTALOCCIDENTAL
BAGES)
Dia:: Diumenge 15 d'abril de 2018
Dificultat:
Dificultat Mitjana. És llarga però és fàcil de
fer. El desnivell és d'uns 350 m. aprox.
Horari:
Horari Sortida del Centre Social a les 8h del
matí i arribada al voltant de les 7h
7 del vespre.
És una sortida de tot el dia.
Què cal portar:
portar Esmorzar, dinar i beguda. Roba
i calçat adequats.
Estona de caminada: unes 6 hores.
Itinerari:
Itinerari
Deixarem els cotxes al Punt
d'Informació del Parc Natural de l'Obac (650
m). Pujarem al cim del Paller de Tot l'Any (813
m), al Turó de Tres Creus (930 m) i al Tossal de
l'Àliga i tornarem a arribar al punt de sortida
havent fet una volta circular.
Observacions:
►Ens
Ens mourem per un territori amb moltes
vistes, semblant al de la Mola, però molt més
tranquil. Pel camí veurem un parell de pous de
glaç.
►L’organització
L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
Propera sortida: 13 de maig. Aventura al cap de
Creus (Alt Empordà)
Organitza: El TriopsMarxaire -Ajuntament de
Fontcoberta.
CONSTEL·LACIONS FAMILIARS I
SISTÈMIQUES
Pròxim
xim taller: Diumenge 15 d'abril 2018 a
Fontcoberta matí. Per apuntar-te o més
informació: Renée Thunnissen 669.763.493.
669.763.493

