CULTURA

GOSSOS I LLETRES.
TALLER DE LECTURA EDUCATIVA AMB GOSSOS
Dilluns 19 de desembre a 3/4 de 5 de la tarda a
la biblioteca
Durant el taller els gossos actuaran com a oients
canins per a la lectura que el nen estigui realitzant,
Aquests gossos estan perfectament entrenats per
actuar com a company durant la lectura i atendre al
que el nen està llegint, fins i tot per corregir si
s'equivoca, guiat òbviament pel guia caní que els
acompanya

ANEM A TEATRE A BARCELONA AMB EL TRASTER
TEATRE DE FONTOBERTA.

33è CONCURS DE PESSEBRES
Hi haurà dues categories:Una per a pessebres tipus
tradicional i una altre per a pessebres tipus artístic.
Dia i hora de recepció dels pessebres: dissabte 17
de desembre. De 5h a 7h de la tarda. a la capella de
Melianta. (Si algú no pot portar-ho aquest dia o

desitja més informació, que es posi en contacte amb
la Teresa (972 57 13 07); la Dolors (tel.97257 50
38) o la Natàlia (tel. 972 57 50 98).
Lliurament de premis: Dia 8 de gener de2017,
després de la missa dominical.
Exposició: Del 18 de desembre de 2016 al 8 de
gener de 2017 a la capella de Melianta.
Organitza: Parròquia de Fontcoberta i Ajuntament
de Fontcoberta.

Núm. 208

GENTE BIEN de la Cubana al teatre Coliseum el dissabte
21 de gener. Entrada PLATEA més autocar 43 €. Sortida
a les 19:00 h de la Plaça Catalunya de Melianta. Data
límit per apuntar
apuntar-se el 31 de desembre. Places limitades.
Trucar al 629770711 (Lluís Freixa).

L’Agutzil
de

Paper

BENESTAR SOCIAL
CASAL RECREATIU DE LA GENT GRAN
Dissabte 17 de desembre: Dinar de Nadal
Entrants variats, “Platillo” de Festa, Postres, Aigua, Vi,
Cava i Cafè.
Cal apuntar
apuntar-se abans del dia 14 de desembre.
Veure programes a part.
SESSIONS P
PARC DE SALUT DEL MES

PER A NENS I NENES QUE ESTAN APRENENT A
LLEGIR

Desembre
Des
2016

Divendres 2, 9 i 16 de desembre d’1/4 de 10h a 1/4 d’11h
del matí.
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT PER A LA GENT
GRAN
Tots els dilluns de 2/4 de 4
4h a 2/4 de 5h de la tarda al
pavelló de Fontcoberta.
ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN DINS DEL
PROGRAMA FEM COMPANYIA
Fem Clic
Clic: Del dilluns 28 de novembre al 6 de març. A les
11 h al Casal de la Gent Gran
Fem Smartphone
Smartphone: Del dilluns 13 de febrer al 6 de març
a les 10 h al Casal de la Gent Gran.
SERVEI DE PODOLOGIA: Canvia el seu horari a partir
del mes de gener. Tardes del segon dimecres de cada
mes. Per demanar hora cal trucar al telèfon 646096066.
INFORMACIÓ MUNICIPAL
Proper ple ordinari :Dilluns 23 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. Dimecres 9
de desembre a les 8h del vespre al pavelló

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

Diumenge 18 de desembre
FONTCOBERTA, UN POBLE PER A LA

La 25ª edició de la Marató de TV3 se centrarà en
l’ictus i les lesions medul·lars
medu
i cerebrals
traumàtiques.Com
traumàtiques.
cada any Fontcoberta hi vol
participar amb moltes ganes durant tot el dia.
Acti
tivitats matí a partir de 2/4 de 10h
Obrim portes a càrrec de la Judit Reina.
• Zumba de les 10ha 3/4 d’11h.
• Spinning de les 11h a la 1h.
• Kangoo de les 12h a 2/4 de 2h.
Preu activitat:
activitat 5 € anticipada / 8 € taquilla
Dues activitats:
activitats 8 € anticipada / 14 € taquilla
Entrada a les grades, la voluntat.
A les 2h
2 del migdia dinar popular
Menú: amanida amb embotit, arròs, postres, pa, vi i
aigua. Preu: 10 €
Activi
ctivitats tarda a partir de les 4h.
• Exhibició dansa del ventre.
• A 2/4 de 5 Concert per la Coral de
Fontcoberta.
• A les 5 Concert per la Coral Les Veus de
l’estany.
• A les 6h xocolatada i assortiment de coques.
• Exhibició de Country i ball pels que vulguin

• A les 7h quarts de 8h final de la Marató i
recompte del que s’ha recollit.Sorteig d’una
“Vànova de Patchwork”
TOTHOM QUI VULGUI COL·LABORAR POT PORTAR UNA
COCA PER A LA XOCOLATADA DE LA TARDA.

Els tiquets del dinar, els números pel sorteig de la
vànova i les entrades de Zumba, Kangoo i Spinning es
poden adquirir a:Ca l’Estrella, Supermercatcarnisseria Lídia, Ajuntament, Casal de la Gent Gran
i al Pavelló.
Organitza i col·labora: Associació don@, Casal de la
Gent Gran i Ajuntament de Fontcoberta.

Reserveu-vos aquest dia per participar en una
bona causa i passar-ho molt bé!!!
La teva col·laboració és molt important!!!
FESTES DE NADAL A FONTCOBERTA
Diumenge 11 de desembre
II Concert de Nadal ofert per la Coral de
Fontcoberta. A 2/4 de 5h a l’església de Melianta.
Dimecres 21 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 parc del costat de l’escola. En cas de pluja
l’activitat es farà a l’interior de l’escola només pels
alumnes. Al final hi haurà xocolata per a tothom.

del poble. A la sortida hi haurà xocolata per a tothom.

Dia 26 de desembre de 2016

Dimecres 28 de desembre

A les 7h de la tarda. 28ª REPRESENTACIÓ
DEL
PESSEBRE
VIVENT.
Acabada
la
representació xocolata i coca per a tothom.

De 4h a 2/4 de 8h de la tarda.
PIN de Nadal al pavelló de Fontcoberta. Aquest any el
PIN està ambientat entorn al món de la màgia. Amb
inflables, tallers de màgia, maquillatge, pintura, fanalets,
circuit de bicicletes (cal portar la bici!) i molt més.
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.
Diumenge 1 de gener de 2016,
QUINA al pavelló de Fontcoberta. De 2/4 de 7h de la
tarda a les 10h de la nit.
Dijous 5 de gener de 2016,
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 Cárdenasi arribada
al pavelló on els reis rebran tots els nens i nenes. Els
acompanyaran el grup de xaranga Bufant Fort
StreetBand. Al final hi haurà Xocolatada per a tothom.

A les 7h de la tarda. 27ª REPRESENTACIÓ
DEL
PESSEBRE
VIVENT.
Acabada
la
representació xocolata i coca per a tothom.
ANIMEU-VOS I PASSEU UN NADAL DIFERENT
FIGURANT EN EL PESSEBRE VIVENT!!!
Dia 5 de Gener de 2017
A 1/4 de 7h de la tarda. Els Reis d’Orient
arribaran a Vilavenut acompanyats del grup de
xaranga Bufant Fort StreetBandi repartiran
caramels a tota la mainada. Hi haurà bunyols,coca,
xocolata, cava i refrescs per a tothom.

Divendres 6 de gener de 2016
QUINA al pavelló de Fontcoberta. De 2/4 de 7h de la
tarda a les 10h de la nit.

Organitza: Associació de veïns de Vilavenut i
Ajuntament de Fontcoberta.

FESTES DE NADAL A VILAVENUT
Dia 24 de desembre de 2016

Diumenge 25 i dilluns 26 de desembre

A les 12h de la nit 28ª 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.

A les 7h de la tarda. 41a representació del
PESSEBRE VIVENT DE FONTCOBERTA a l’entorn

Dia 27 de desembre de 2015

Durant tots els dies de les festes nadalenques es
podran visitar a l’església parroquial uns diorames
de Consol Cabañas i Sebastià Serra.

Dissabte 24 de desembre
A les 12h de la nit. MISSA DEL GALL a l’església
de Fontcoberta, acompanyada de la Coral de
Fontcoberta.

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, AEIG Pla de l’estany i AMPA
Alzina Reclamadora.

A les 8h de la tarda. Concert Nadalenc, a
l’església, a càrrec de la CORAL VEUS DE
L’ESTANY. Direcció: Carme Cornellà.

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.

/

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
PESSEBRE VIVENT DE FONTCOBERTA
Tots els interessats en participar-hi podeu trucar
a l'Ajuntament al 972 574139 (de 9 a 15h).
Els dies de repartiment de vestuari, seranel 9 de
desembre de 5h a 7h de la tarda i el 10 de
desembre de 10h a 12h del migdia a les Escoles
Velles de Fontcoberta.

