BENESTAR SOCIAL

ASSOCIACIÓ DON@
Festa Major de Fontcoberta.
Exposició de flors, labors i manualitats
a l´espai jove del pavelló de Fontcoberta.
Els horaris de l´exposició seran:
Divendres: de les 6h. de la tarda a 2/4
de 10h. del vespre.
Dissabte: de les 10h. del matí a la 1h. del
migdia i de les 5h. de la tarda a 2/4 de
10h. del vespre.
Diumenge: de les 6h. de la tarda a 2/4
de 10h. del vespre.
Si voleu col·laborar portant plantes es
poden portar al pavelló el dimecres i
dijous dies 1 i 2 d’agost de les 5h. a les
8h. de la tarda.
Organitza: Associació Don@ i l´Ajuntament
de Fontcoberta.

Fem Aquagym
Adreçat a persones majors de 60 anys
del nostre municipi durant els mesos de
juliol i agost a la piscina de Melianta.
L'activitat és gratuïta.
Us podeu apuntar i tenir més informació
a l’Ajuntament.

Agost 2018
ACTIVITATS

NOVA CAMPANYA D EXCAVACIÓ AL
JACIMENT DE ROCA FORADADA DE
MELIANTA.
Fins al 10 d’agost
tindrà lloc la 5a
intervenció al
jaciment
neandertal de Roca
Foradada, a prop
de la Platja d’Espolla.
Una desena d’estudiants d’arreu de
l’estat Espanyol miraran de localitzar més
evidències neandertals a prop de casa nostra.
Per a tots aquells interessats en el nostre
patrimoni, sabeu que els podeu visitar en
horari laboral i, molt amablement, els
directors us explicaran, a peu de jaciment,
els treballs que s’estan realitzant.
INFORMACIÓ D INTERÈS
MUNICIPAL

 Durant el mes d’agost, els dimecres al matí,
l’Ajuntament estarà tancat.
 El proper divendres 3 d’agost l’Ajuntament
romandrà tancat per festa local.
 Pavelló de Fontcoberta: El Pavelló romandrà
tancat fins el 19 d’agost.
Biblioteca: La biblioteca estarà tancada el
mes d’agost.
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FESTA MAJOR DE FONTCOBERTA
2, 3, 4 i 5 D AGOST
Dijous, 2 d agost

Cinema a la fresca
A les 10h. de la nit davant del pavelló
projecció de la pel·lícula
Señor dame paciencia- comèdia
Servei de bar i entrepans.
Divendres, 3 d agost
A les 10h. de la nit, davant del pavelló,
representació a càrrec del Traster
Teatre de Fontcoberta de l’obra
Benvingut Sr. Bisbe. Una comèdia de
riure en 2 actes.
Obra original de Pedro M. Herrero i
adaptació del Sr. Lluís Moner
Pere........Jaume Roura.
Carme......Olga Jordà.
Maria......Fàtima Roura.

Antonio ................ Lluís Freixa.
Manuel ................. Vicenç Viñas.
Sr. Bisbe .......... Lluís Vila.
Tomàs ............... Marc Sánchez.
Direcció: Teresa Colprim.
Llum i so: Josep Serra i Marga Muñoz.
Decorats i muntatge: Traster Teatre
de Fontcoberta.
Servei de bar i entrepans.
Dissabte, 4 d'agost
Concurs de dibuix amb llapis de colors
A les 10h. del matí al pavelló
(Inscripcions 1/4 d’ hora abans).
Campionat de Botifarra Local
A 2/4 de 5h. de la tarda, inscripcions al
pavelló. Seguidament Campionat.
A partir de les 5h. de la tarda al pavelló
es duran a terme 2 tallers:
Taller de circ viu i riu: Malabars,
bicicletes estrambòtiques, monocicles,
slackline, corda d’equilibris, activitats
de coordinació i moltes més activitats
relacionades amb el circ.
Taller d inflable i llits elàstics:
Portarem un inflable i llits elàstics
perquè els nens i nenes es puguin
desfogar, saltar, córrer i gaudir-ne el
millor possible.

Triops judo Banyoles:
Vine a descobrir UN ESPORT OLÍMPIC com el
Judo de la mà de Fàtima Ribot Sitjà, 7 vegades
Campiona d’Espanya i participació a campionats
d’Europa i mundials.
Tots els infants podran participar i gaudir
d’una sessió d’iniciació.
Missa per els difunts
A les 6h. de la tarda a l’ església de Melianta.
Country
A partir de 2/4 de 8h. de la tarda davant del
pavelló per en Joan i la Montse .
Sopar de germanor
A les 9h. del vespre a l’esplanada Trem al
costat del camp de futbol.
Menú: Amanida amb embotits, botifarra i
pollastre a l’ast, postres, aigua, vi, pa, cava,
cafè.
Col·laboració: 14 euros. Data límit 2 d’agost.
Menú infantil: Pollastre a l’ast, gelat, pa,
refresc i aigua.
Col·laboració: 6 euros. Data límit 2 d’agost.
Tiquets a Ca l’Estrella i a SupermercatCarnisseria Lídia.
Cal portar plats, coberts i gots.
En acabar el sopar Disco mòbil Supersó per
amenitzar la vetllada.
Tota la tarda hi haurà servei de bar.
Organitza: Ajuntament de Fontcoberta i
Comissió de Festes

Diumenge, 5 d agost
Ofici solemne
A les 12h. del migdia a la parròquia de
Fontcoberta, amb acompanyament de la
Cobla Baix Empordà.
A la sortida Mitja audició de sardanes i
vermut.
Festa Holi amb DJ i Festa de l escuma
A les 6h. de la tarda davant del pavelló.
Concert de musica catalana
A les 8h. de la tarda a càrrec del grup Què
Tal Quartet davant del pavelló.
Seguidament Ball pel Grup Què Tal
Quartet.
Servei de bar i entrepans.
Tots els dies d agost, exposició de
flors i manualitats a l Espai Jove
del pavelló.
Organitza: Associació don@ i Ajuntament
de Fontcoberta
En cas de mal temps tots els actes es faran
dins el pavelló.

