JOVENTUT I ESPORTS

INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL
Les oficines de l'Ajuntament romandran tancades el dia 2
d'abril (Dijous Sant).
Ple ordinari : Dilluns 27 d’abril a 2/4 de 10h del vespre.
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BRIGADA DE VOLUNTARIS DE FONTCOBERTA I
VILAVENUT:

III MATINAL DE FONTCOBERTA: TASTETS
DE VILAVENUT
Diumenge, 19 d’abril
Inscripcions a 2/4 de 8h del matí. Sortida a
les 8h del matí davant del Pavelló.

Esmorzar i dos avituallaments. Cal portar roba i
calçat adequat.
Activitat oberta a tothom. Preu 4€. Menors de 12
anys (2€). Organitza: Comissió de Cultura i
Ajuntament de Fontcoberta.

PAVELLÓ DE FONTCOBERTA
Com bé sabeu, part del sostre del Pavelló ha estat
afectat per culpa de la ventada de principis de març.
Això ha provocat que s’hagin hagut d’anul·lar els
entrenaments i les competicions dels clubs federats de
Fontcoberta i desplaçar-los en altres indrets de la
comarca. És per això que volem agrair els clubs per la
seva bona predisposició i, sobretot, l’inestimable
col·laboració dels ajuntaments de Banyoles, Palol de
Revardit, Porqueres i Serinyà. Està tot a punt per
començar la reparació que s’iniciarà tan bon punt el
temps ens ho permeti.

La Brigada de Voluntaris continua amb la seva activitat.
La propera acció de la Brigada tindrà lloc el dissabte dia
11 d’abril. Vine a col·laborar-hi.
Brigada de Voluntaris de Fontcoberta: A 2/4 de 9.
Trobada davant del Pavelló.
Brigada de Voluntaris de Vilavenut A 2/4 de 9.
Trobada a la Plaça Major.

DONACIÓ DE SANG
Moltes gràcies a las 41 persones que el passat 9 de març
vàreu venir a donar sang al pavelló, així com a tots els
col·laboradors.
TROBADA DE VETERANS DE LA UNIÓ ESPORTIVA
FONTCOBERTA
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XVI FESTA DEL CARGOL

De 2/4 de 10h a 2/4 d’1h 11ª Trobada d’ intercanvi
de plaques de cava.
A partir de les 10 7ª Trobada de Puntaires de
Banyoles i Fontcoberta i
5ª Trobada de
Patchwork de Banyoles i Fontcoberta.

El futbol tornarà aviat a Fontcoberta. Amb motiu d’això,
es vol fer una trobada d’antics jugadors i directius que
van fer possible que, durant molts anys, el futbol arrelés
al nostre municipi. En aquesta trobada hi haurà una
exposició de fotos antigues del futbol fontcobertí. Les
activitats es concretaran en un programa a part.

Organitzada per Associació Don@.

Des de l’Ajuntament de Fontcoberta volem mostrar
públicament el nostre agraïment als membres de la
Comissió de Festes i als voluntaris que tan bé van
atendre als participants en la jornada d’esports dels
membres del Consell Consultiu de la gent gran.

A 2/4 d’1h 16a MOSTRA GASTRONÒMICA DEL
CARGOL.
(Tastets de plats de cargol elaborats pels restaurants
de la comarca del Pla de l’Estany).

Moltes gràcies!

A les 10h Inscripció i seguidament concursos (Curses
de cargols, el cargol més gros, ...).
A les 2/4 de 12h 13è CONCURS GASTRONÒMIC
Cuinats de cargols casolans per tothom que vulgui
participar, jurat format per “Les Cuineres de Sils”

A les 2h. DINAR POPULAR
Menú: Cargols, amanida, fideuà, pa, vi, aigua, postres,
cafè i gotes. Tiquet: 15 euros.

Menú infantil: Macarrons acompanyats o no, pa, aigua,
refrescs i postres. Tiquet: 5 euros.
Data límit de recollida de tiquets, Divendres 17 d’
abril (places limitades).
Recollida de tiquets: Hostal La Brasa, Restaurant Ca
l’Àngel,
Supermercat-Carnisseria
Lídia
i
Supermercat L’ Estrella.
A les 4h. CASTELLS a càrrec dels Esperxats del Pla
de l’Estany acompanyats dels Capgrossos
de
Fontcoberta.
Nota: Tots els actes es faran al
Pavelló de
Fontcoberta.
Reserva taula : festadelcargol@gmail.com
Inflables tot el dia per 3 euros.

CULTURA I EDUCACIÓ

OBERTURA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
El proper dimecres 8 d’abril la biblioteca municipal
s’obrirà al públic, i a partir d’aquest dia tots els dilluns,
dimecres i divendres d’1/4 de 6h a 7h de la tarda.
PRESENTACIÓ A LA BIBLIOTECA
Dimecres 22 d’abril a 2/4 de 8h del vespre us convidem a
la presentació de l’últim llibre de l’autor local JAUME
FÀBREGA: “La cuina del 1714”.
Sessió oberta a tothom.

Hi haurà una parada de venda de bunyols de
l’Agrupament escolta i guia Pla de l’Estany.

PREMIS ALZINA RECLAMADORA 2014

Organitza: Comissió de Festes de Fontcoberta i
Ajuntament de Fontcoberta.

L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el dissabte 25
d’abril del 2015, a les 12h del migdia a la sala d’actes de
Can Jan de la Farrès.

13è CONCURS DE CUINAT DE CARGOLS
CASOLANS
Es farà durant la XVI Festa del Cargol el dia 26
d’abril. Es donarà a cada participant 3 kg. de cargols.
Es portaran cuinats el 26 d’abril a 2/4 d’11h a la
Festa del Cargol.
El 1r. Premi tindrà 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 Festes de Fontcoberta

XXIV FESTA DE LA VELLESA
Dimecres, 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 Can Jan on farem un
aperitiu i dinarem. Després de dinar
espectacle.

CONCURS APILA
Us informem que l'escola participarà a un concurs de
recollida de piles que es durà a terme el mes d'abril i maig.
Es tracta de recollir quantes més piles més opcions a optar
al premi que és econòmic.
Per tant, si des del poble es vol col·laborar amb l'escola, a
partir de l'abril tindrem un contenidor de piles,
n'informarem a les famílies i a l'AMPA, a veure si entre
tots n'aconseguim uns quants quilos.
BENESTAR SOCIAL
ASSOCIACIÓ DON@ DE FONTCOBERTA
Nou horari d'activitats: de dilluns a dijous de 5h a 8h del
vespre.
26 d'abril al matí durant la festa del cargol.
VII trobada de puntaires.
V mostra de patchwork.
Les persones que vulguin col·laborar amb l'aportació de
plantes per a l'exposició de flors del mes de maig, poden

posar-se en contacte amb nosaltres al 972 58 08 24
als matins, o al 972 57 45 96 a les tardes. Moltes
gràcies.
Parcs de Salut
Parc Salut Melianta: Divendres 10 i 24 d'abril d’ 1/4
de 10h a 1/4 d’11h. En cas de pluja es portarà a
terme al pavelló.
Parc Salut Vilavenut: Dimarts 14 i 28 de març d’1/4
de 5h a 1/4 de 6h. En cas de pluja es portarà a terme
a les escoles velles.
ALTRES ACTIVITATS
EL TRIOPS MARXAIRE
SORTIDA A LES GORGES DE SALENYS (BAIX
EMPORDÀ)
Dia: Diumenge 12 d'abril de 2015
Horari: Sortida del Centre Social a les 8h del matí.
Dificultat: Mitjana-baixa. El desnivell és poc
remarcable.
Estona de caminada: Unes 4 hores.
Què cal portar: Esmorzar i beguda. Roba i calçat
adequats.
Itinerari: Anirem en cotxe fins al pavelló de
Llagostera i des d'allà anirem a veure les gorges, tot
seguint el carril bici. Tornarem fent una volta
circular.
Observacions:
-A la riera de Salenys hi ha una via ferrata
espectacular (que no ens caldrà fer).
-L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
Organitza: El Triops Marxaire -Ajuntament de
Fontcoberta.
Propera sortida del mes de maig: El Far-Rupit (cal
concretar data).

