CULTURA
CLUB DE LECTURA
17 de desembre a 2/4 de 8 del vespre a la biblioteca
de l’Escola Alzina Reclamadora de Fontcoberta.
El llibre que s’ha acordat llegir per comentar a la
propera trobada del club de lectura és:
“Pedra de tartera” de Maria Barbal.
Tothom que s’hi vulgui afegir hi està convidat!
32è 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 19
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, trucar ala Teresa (972 57 13
07); a la Dolors (tel. 975 57 50 38) o a la Natàlia (tel.
972 57 50 98).

Lliurament de premis: Dia 10 de gener del 2016,
després de la missa dominical.(Els pessebres es
podran recollir el mateix dia)
Exposició: Del 20 de desembre al 10 de gener a la
capella de Melianta.
ANEM A TEATRE A BARCELONA
TRASTER TEATRE DE FONTOBERTA.

AMB

EL

Mamma Mia al teatre Tívoli el diumenge 31 de gener.
Entrada PLATEA B més autocar 56,00 €. Sortida a
les 15:30h de la Plaça Catalunya de Melianta.
Data límit per apuntar-se el 31 de desembre, places
limitades. Trucar al 629 770 711 (Lluís Freixa).
ACTIVITATS
Taller de Constel·lacions Familiars i Sistèmiques.
Diumenge 20 de desembre matí.
Amb el treball de constel·lacions familiars mostrem i
desfem el nusos que hi ha en els vincles de les
persones d'un sistema.
Més informació Renée Thunnissen Tel. 669763493

III CURS DE CUINA A BENEFICI DE LA FUNDACIÓ
ONCOLLIGA GIRONA
Dies: 14 i 22 de desembre de 2015.
Horari: 20,00 h Preu: 15 euros per sessió
Lloc Restaurant Can Salvi - VILAVENUT
Places limitades.
Inscripció i pagament : Ajuntament de Fontcoberta telf.
972574139 o a Can Salvi de Vilavenut telf. 972572461.
BENESTAR SOCIAL
CASAL RECREATIU DE LA GENT GRAN
Dissabte 19 de desembre: Dinar de Nadal
Amanida i entremesos, canelons, postres, aigua, vi, cava i
cafè.
Preu socis: 14 € Preu no socis 16 €
Cal apuntar-se abans del dia 16 de desembre
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FONTCOBERTA, UN POBLE PER A LA

PARC DE SALUT FONTCOBERTA
Melianta: 4 i 18 de desembre de 9:15 a 10:15 h.
Vilavenut: dimarts 22 de desembre de 16:15h a 17:15 h.
CAMINADES SALUDABLES FONTCOBERTA
Dimarts 22 de desembre d’1/4 de 10h a 1/4 d’11h del matí
Caminades dinamitzades per un monitor a través dels
itineraris marcats.
Punt de trobada: aparcament de Melianta davant el
pavelló, prop del parc de salut.
INFORMACIÓ MUNICIPAL
Proper ple ordinari : Dilluns 26 de gener a 2/4 de 10h del
vespre.
L’Ajuntament estarà tancat el 24 i el 31 de desembre.
.

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

La Marató de TV3 del 2015 se centra en la diabetis i
l'obesitat, les dues malalties metabòliques més
freqüents.
Durant el matí:
A les 11,30h. Exhibició de hip-hop a càrrec de la Judit
Reina.
A les 12h. Exhibició de patinatge artístic.
D’11h a 12h i de 12h a 1. Dues sessions d’Spinning. Places
limitades. Inscripcions al telf. 649415439 ( Quim).
A la 1h. Cançons a càrrec d'en LLUIS i l’ARNAU.
A la tarda:
A 2/4 de 5h. Cançons a càrrec de LES VEUS DE
L'ESTANY
A les 5h. Cançons a càrrec CORAL DE
FONTCOBERTA
Berenar amb xocolata desfeta i coca.
A les 6 h. Espectacle i ball de COUNTRY
Totes les activitats es faran al pavelló.
Hi haurà servei de bar.

TOTHOM QUI VULGUI COL·LABORAR POT PORTAR
UNA COCA PER A LA XOCOLATADA DE LA TARDA.
Participa-hi, la teva col·laboració és molt
important!!

FESTES DE NADAL A FONTCOBERTA
Diumenge 20 de desembre
A la tarda. Concert de Nadal amb la coral de
Fontcoberta i una coral convidada. ( Programes a
part).
A les 7h. de la tarda. 40a representació del
PESSEBRE VIVENT DE FONTCOBERTA.
Dilluns 21 de desembre
FEM CAGAR EL TIÓ A L’ESCOLA
A partir de les 3 de la tarda els alumnes dels Plançons
i de l'Alzina Reclamadora cantaran nadales al tió a
davant 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.
Dijous 24 de desembre
A les 12 de la nit. MISSA DEL GALL a l’església
de Fontcoberta, acompanyada de la Coral de
Fontcoberta. A la sortida xocolata per a tothom.
Divendres 25 de desembre
De 2/4 de 7h de la tarda fins a les 10h de la nit:
QUINA al pavelló de Fontcoberta.
A les 7h de la tarda. 40a representació del
PESSEBRE VIVENT DE FONTCOBERTA.
Dissabte 26 i diumenge 27 de desembre
De 2/4 de 7 de la tarda fins a les 10 de la nit:
QUINA al pavelló de Fontcoberta.
Dimarts 29 de desembre
De 2/4 de 4 a 2/4 de 8 de la tarda.
PIN de Nadal al pavelló de Fontcoberta. Aquest any
el PIN està ambientat entorn al món del circ. Amb
inflables, tallers de circ, maquillatge, pintura,
fanalets, malabars, circuit de bicicletes (cal portar la
bici!) i molt més. Preu 3,5 €
A 2/4 de 8 del vespre, després del PIN, ARRIBADA
DEL PATGE REIAL al pavelló de Fontcoberta. Els
nens i nenes podran donar les seves cartes al Patge.

Dijous 31 de desembre
REVETLLA DE CAP D’ANY A FONTCOBERTA
Continuem amb la nostra celebració del Cap d'any
anticrisi! , veniu a partir de les 20h al Pavelló. Cal portarvos el sopar, plats i coberts. Hi haurà microones i alguna
barbacoa, però podeu portar les vostres. Cost entrada : 5
€ per persona ( el preu inclou l’ambientació, cotilló, raïm o
caramels de la sort, cafè, infusions, projecció de les
campanades i música d'animació). Venda de tiquets a l’
Ajuntament de Fontcoberta des del 14/12/2015 fins al
29/12/2015. Per a més informació: Ajuntament
972574139, 646005448 (Mercè) i 645920596 (Amèlia).
Un Cap d’any familiar i privilegiat!!!
Divendres 1 de gener de 2016,
De 2/4 de 7h de la tarda fins a les 10h de la nit:
QUINA al pavelló de Fontcoberta.
Dimarts 5 de gener de 2016,
A 2/4 de 8h de la tarda, sortida dels Reis d’Orient de
la rotonda de la Farrès i després de fer un recorregut per
Melianta arribaran al pavelló de Fontcoberta. Al final hi
haurà xocolata per a tothom.
Dimecres 6 de gener de 2016
A les 6 de la tarda. QUINA al pavelló de Fontcoberta.

FESTES DE NADAL A VILAVENUT
Dia 24 de desembre de 2015
A 3/4 d’11 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 27ª REPRESENTACIÓ DEL
PESSEBRE VIVENT. Acabada la representació xocolata i
coca per a tothom, al local social (antigues escoles).
Seguidament quina popular.
Dia 26 de desembre de 2015
A les 7h de la tarda. 27ª 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.
Dia 27 de desembre de 2015
A les 7h de la tarda. 27ª REPRESENTACIÓ DEL
PESSEBRE VIVENT. Acabada la representació
xocolata i coca per a tothom.
Dia 5 de Gener de 2016
A 1/4 de 7 de la tarda. Els Reis d’Orient arribaran
a Vilavenut i repartiran caramels a tota la mainada. Hi
haurà música, bunyols, coca, xocolata i refrescs per a
tothom.
Durant totes les festes es podrà visitar a l’església
parroquial un diorama de Consol Cabañas.
/

ANUNCIS

Dissabte 5 de desembre
L’Agrupament Escolta i Guia del Pla de l’Estany,
passarà per les cases de Melianta per a vendre nadales
i també posarà una parada a la plaça Major de
Banyoles.
Reunió de 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, us esperem a la trobada de preparació del
PIN que farem el proper dijous 10 de desembre a les
20h a l’Espai jove del pavelló de Fontcoberta. Veniu
tota la colla! Quants més serem, més riurem!
RECOLLIDA
DE
PRODUCTES
DE
NETEJA
D’HIGIENE PERSONAL i DE NETEJA
A partir del 5 de desembre es posaran a l’església de
Vilavenut i a la Capella de Melianta es recolliran
aquests productes per portar-los a Càritas.
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, seran el 10 de
desembre de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 i el 12 de desembre
d’11 a 13h a les Escoles Velles de Fontcoberta.

