JOVENTUT I ESPORTS
SEGON DINAR DE SOCIS DE LA UE
FONTCOBERTA
Diumenge, 14 de maig

V MATINAL DE FONTCOBERTA
Diumenge, 7 de maig

Maig 2017
Núm. 213

L’Agutzil
de

Lloc: Pavelló de Melianta
Inscripcions: a 2/4 de 9h del matí.

Es realitzarà al pavelló municipal de
Fontcoberta a les 14:00 h. Consistirà en:
Embotit, amanida, arròs, postres, pa, vi, aigua
i cafès.
S’haurà de portar plat, got i coberts.
Per als socis és completament gratuït, per
acompanyants o gent que vulgui assistir-hi el
preu és de 12 € i 8 € per a menors de 10
anys.
Aquest dia es jugarà l’últim partit de lliga
contra l’Atlètic Olot a les 11:30 h. Us animem
a venir a animar el nostre equip.
Us podeu inscriure al dinar o bé enviant un
mail a futbolfontcoberta@gmail.com o bé als
restaurants de la Brasa i Ca l’Àngel.
L’últim dia per inscriure’s o comprar tiquets
és el dia 10 de maig.
ABONAMENTS PISCINA
El rebut de la piscina es passarà a partir del 15 de
maig.
Qui vulgui donar-se de baixa té temps fins el dia
10 de maig, ha de venir a l’Ajuntament a omplir
una sol·licitud i portar el carnet.
Els nen/es nascuts l’any 2011 s’han de donar d’alta.

CURSETS DE NATACIÓ
S'obren les inscripcions pels cursets de
natació.
De dilluns a divendres del juliol i agost.
Matins: d’ 11h a 12h . Tardes: De 5h a 6h i de
6h a 7h. Preu: un mes: 100 € (abonats 85 €).
Preu : una quinzena: 75 € (abonats 60 €)
Inscripcions: Ajuntament tel. 972574139

Paper

Sortida:
Sortida:a les 9h del matí.
Distància: 11 km. Nivell fàcil.
INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL
Recorregut: Melianta – Martís – Esponellà - pujada del
Castell – Centenys - Melianta

El dilluns 22 de maig l'Ajuntament romandrà tancat
Preu: 4
4€ Esmorzar i avituallament. Cal portar roba i
perr festa patronal
patronal.
calçat adequat.

Ajuntament
Fontcoberta

Núm.

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

FESTES DE VILAVENUT 2017

Més informació a la pàgina web de l’Ajuntament.

Proper
roper Ple ordinari : Dilluns 29 de maig a 2/4 de
10h del vespre.
PREINSCRIPCIONS A LA LLAR D’INFANTS ELS
PLANÇONS DE FONTCOBERTA
L’Ajuntament ofereix 21 places vacants a la Llar.
Presentac
Presentació de sol·licituds: del 2 al 12 de maig
o Sol
Sol·licitud de preinscripció (la dona l’Ajuntament o a
www.gencat.
www.gencat.cat o a www.fontcoberta.cat)
o Original i fotocòpia del llibre de família.
o Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
(pare, m
mare, tutor o tutora).
o Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària
individual) del nen o nena, si en disposa.

Es recorda de l’ obligació de mantenir els solars
sense ed
edificar nets. Per seguretat s’han de netejar
abans de Sant Joan.
RONDA GIRONA
Des d’autopistas.com/rondagirona ens han enviat adhesius
RONDA GI perquè no t’aturis a l’entrada de l’autopista.
Qui estigui interessat, pot venir a recollir-lo, donant la
matrícula del seu vehicle.

CONCURS DE BOTIFARRA
Dissabte 13 de maig – A les 4 h de la tarda 27è
campionat de Botifarra (Programes apart).
FESTA MAJOR
Dissabte 3 de juny
- A les 10h
10 del matí: Caminada popular i
esmorzar.
esmorzar
- A les 11.30h
11.30 de la nit: Ball al local social
amenitzat per Supersó.
Diumenge 4 de juny
- A les 12h
12 – Ofici amb acompanyament de la
Principal de Porqueres.
Porqueres Seguidament Cant dels
Goigs i Benedicció dels ulls.
A la sortida dues sardanes i vermut per a
tothom.
tothom
- A les 5h
5 de la tarda – a la Plaça Mn. Salvador
Pagès espectacle infantil. Hi hauran gelats i
gominoles per a tothom gentilesa de “Gelats la
Menorquina” i “Haribo”.
- A les 6.30h
6.30 de la tarda – a la Plaça Major
Audició de Sardanes per la cobla La Principal de
Porqueres.
Porqueres
A la Rectoria,
Rectoria durant els dies de la festa major
hi hauran diverses exposicions:
. Treballs fets de puntes al coixí i altres labors de les
Puntaires de Banyoles i Comarca.

. Exposició de fotografies del Pessebre Vivent.
. Exposició de pintures sobre tela, vidre i ventalls
de Lourdes Illa Figueras.
. Exposició de peces i antiguitats restaurades.

FESTA DEL ROSER DE FONTCOBERTA
Diumenge 21 de maig
Cantada tradicional dels Goigs pels diferents
indrets del poble.
A les 12h 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 competència
de goigs entre la colla vella i la colla jove i
vermut per a tothom.
Mostra de les activitats d’extraescolars de l’escola.
A la tarda espectacle de fi de Festa
Organitza: Comissió de Festes, AMIPA de l’escola
Alzina Reclamadora i Ajuntament de Fontcoberta.
Més informació programes a part.
M
BENESTAR SOCIAL

VIII EXPOSICIÓ DE FLORS
19, 20 i 21 de maig a Can Jan de la Farrés
exposició de flors i labors de l’any. De 10h a 1h del
matí i de 5h a 8h de la tarda.
Si algú té flors les anirem a recollir. Trucar al
972.58.08.24. Moltes gràcies.
Organitza: Associació Don@ de Fontcoberta.

XIII CLOENDA DE GENT GRAN ACTIVA
Dia 26 de maig a les 17h. al pavelló de
Fontcoberta.

FESTA COMARCAL DE LA GENT GRAN
Dia 27 de maig. Dinar al Pavelló de Fontcoberta.

FEM RUTA
Està prevista fer la segona sortida el 24 de maig a
les 4h. de la tarda.
Sortida amb bus del Casal de la Gent Gran de
Fontcoberta. Visita i berenar a Esponellà.

PARCS DE SALUT
Melianta: Dies 5 i 19 de maig de 1/4 de 10h a 1/4
d’11h.

CURSET DE PUNTES AL COIXÍ
L’Associació Don@ organitza un curset gratuït de
puntes al coixí els dissabtes dels mesos de juliol i
agost de 10 h a 12 h del matí. No cal portar material.
Per a més informació o per apuntar-se trucar a Pilar
Planas al telèfon 972580824 de 12 h a 16 h o dirigirse al local del Casal Recreatiu de dilluns a dijous de
16 h a 20 h.
CASAL RECREATIU DE LA GENT GRAN
Dinar de primavera: dissabte 13 de maig
Amanida catalana, paella, postres, aigua, vi, cava i
cafè. Preu socis: 12 €. Preu NO socis: 15 €.
Cal apuntar-se abans del dia 10 de maig.
(Més informació en programes apart).
Xerrada d’Astrologia: divendres 12 de maig.
A les 8h del vespre al local del Casal de la Gent Gran.
Vine a conèixer el significat dels esdeveniments dels
Astres i de les Constel·lacions.
Entrada gratuïta. Places limitades. Veure programes
apart.
ALTRES INFORMACIONS

CLUB DE LECTURA 31 de maig a 2/4 de 8h del
vespre a la biblioteca de l’escola. Comentarem el
llibre Las Hijas de Zalman d’AnoukMarkovits.
CASAL D’ESTIU A FONTCOBERTA
Hola nens i nenes! Esteu a punt per aquest estiu
que ja arriba? Nosaltres si! Els i les caps de l’AEIG
Pla de l’Estany us volem tornar a oferir un estiu ple
de jocs, tallers, piscina, remullades, excursions,
riure i bon ambient!
Us estarem esperant per inscriure-us els dies 2, 4,
8 i 10 de maig de 16h a 18 h davant l’escola Alzina
Reclamadora.
Més
informació
a
casalfontcoberta.blogspot.com.
Sigueu feliços i fins aviat!

TRIOPS MARXAIRE
PERNOCTACIÓ AL REFUGI DE TALAIXÀ I
ASCENCIÓ AL PIC DE SANT MARC (1.328
m) – ALTA GARROTXA
Dies: 20 i 21 de maig de 2017
Dificultat: mitjana-alta (mitjana si et quedes a
Talaixà).
Horari: dissabte: sortida del Centre Social a les
9h del matí (esmorzats).
diumenge: arribada a les 6h de la tarda.
Què cal portar: dinar i sopar (per coure a la llar
de foc) per al dissabte i esmorzar ben complet
per al diumenge. El dinar el farem a l’hostal de
Sadernes. Sac de dormir i funda de coixí. Estris
de neteja personal i roba i calçat adequats.
Estona de caminada:
dissabte: matí 1 h 45’ (475 m de desnivell);
tarda, unes 2 hores més (550 m de desnivell).
diumenge: unes 3 h 30’ de baixada (tot depèn de
l’itinerari que decidim).
Itinerari:dissabte: deixarem els cotxes a
Sadernes. Anirem a Talaixà pel pont d’en Valentí
i després pujarem al pic de Sant Marc. Camí de
tornada al refugi de Talaixà (ja decidirem quin
camí fem).
diumenge: baixarem en direcció al Salt de la
Núvia i Sant Aniol per acabar a l’hostal de
Sadernes on dinarem.
Observacions:
- El refugi, a càrrec del centre excursionista
d’Olot, disposa d’allò suficient per poder-hi
passar la nit i coure-hi carn. (preu 5 €).
- Cal apuntar-se abans del dijous 18 de maig.
Tel. 972574788 (Pere) o correu electrònic:
pllorens@xtec.cat.
- L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
Organitza: El TriopsMarxaire-Ajuntament de
Fontcoberta.

