JOVENTUT I ESPORTS

INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL
Proper Ple ordinari : Dilluns 30 de maig a 2/4 de 10h del
vespre.
Punt informatiu al mercat: Dilluns 18 d’abril
Punt informatiu sobre la recollida selectiva al mercat de
Melianta.
BRIGADA DE VOLUNTARIS
Brigada de Voluntaris de Fontcoberta: dissabte 9 d’abril
2/4 de 9. Itinerari d’Espolla. Trobada davant del Pavelló.
Brigada de Voluntaris de Vilavenut: dissabte 2 d’abril a les
9. Trobada a la Plaça Major.

IV MATINAL DE FONTCOBERTA: TASTETS
DE VILAVENUT
Diumenge, 17 d’abril
Inscripcions a 2/4 de 8h del matí.
Sortida a les 8h del matí del poble de
Fontcoberta (davant de l’Ajuntament)
Preu: 4€ (menors de 12 anys, 3€)

Esmorzar i dos avituallaments. Cal portar roba i
calçat adequat.

Els Mossos d’Esquadra demanen
col·laboració
Darrerament a la comarca hi ha hagut diversos robatoris
a immobles.
Si detecteu algun moviment, persona o cotxe sospitosos
aviseu de seguida als mossos. És important agafar la
matrícula del cotxe sospitós si es pot
Telèfon dels Mossos a Banyoles:

972 18 16 50

Mes informació a la pàgina web de l’Ajuntament
PARTITS
DE
LA
UNIÓ
ESPORTIVA
FONTCOBERTA.
9 d'abril a les 16:00: Bescanó "B"-UE.Fontcoberta
17 d'abril a les 11:30: UE.Fontcoberta-Sant Privat
24 d'abril a les 11:30: Camós-UE.Fontcoberta
30 d'abril a les 16:00: UE.Fontcoberta-Osor
Diumenge 17 d'Abril celebrem la jornada del soci.
La Unió jugarà A 2/4 de 12 . Un cop finalitzat el
partit celebrarem el "Dinar del soci".
Menú: embotits, amanida, arròs, postres, pa, vi, aigua
i cafès. S’ha de portar plat, got i coberts.
El dinar és gratuït pel soci. El preu pels acompanyants
és 12 €(8 € pels menors de 10 anys).
Inscripcions: a futbolfontcoberta@gmail.com o al
mateix camp un dia de partit. Hi haurà tiquets a Ca
l'Àngel i a la Brasa. (Data límit DIMECRES dia 13
d'Abril)

ABONAMENTS PISCINA
El rebut de la piscina es passarà a partir del 17 de maig.
Qui vulgui donar-se de baixa té temps fins el dia 15 de
maig i ha de venir a l’Ajuntament a omplir una solicitud i
portar el carnet.
Els nen/es nascuts l’any 2010 s’han de donar d’alta.
LLAR D’INFANTS ELS PLANÇONS DE FONTCOBERTA
JORNADA DE PORTES OBERTES

Dimarts 26 d'abril de les 3 a les 4 de la tarda
Obert a totes les famílies interessades que vulguin
conèixer les instal·lacions, l'equip educatiu i la manera de
funcionar!

PREINSCRIPCIONS
L’Ajuntament ofereix 23 places vacants a la Llar.
Presentació de sol·licituds: dels 2 al 13 de maig
o Original i fotocòpia del llibre de família.
o Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
(pare, mare, tutor o tutora).
o Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària
individual) del nen o nena, si en disposa.
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XVII FESTA DEL CARGOL

Diumenge, 24 d'abril de 2016

Núm.
158

De 2/4 de 10h a 2/4 d’1h 12a Trobada d’ intercanvi de
plaques de cava.
A partir de les 10 8a Trobada de Puntaires de
Banyoles i Fontcoberta i 6a Trobada de Patchwork de
Banyoles i Fontcoberta.
Organitzada per Associació Don@.
A les 10h Inscripció i seguidament concursos: curses
de cargols, el cargol més gros, el cargol més original...
A 2/4 de 12h 14è CONCURS GASTRONÒMIC
Cuinats de cargols casolans per tothom que vulgui
participar, jurat format per “Les Cuineres de Sils” i
l’àvia Remei.
A 2/4 d’1h 17a MOSTRA GASTRONÒMICA DEL
CARGOL.
Tastets de plats de cargol elaborats pels restaurants
de la comarca del Pla de l’Estany.
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, escalopa
de pollastre amb xips, pa, aigua, refrescs i postres.
Tiquet: 6 euros.
Data límit de recollida de tiquets, Dijous 21
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 per la Colla Castellera
Esperxats 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.
Organitza: Comissió de Festes de Fontcoberta i
Ajuntament de Fontcoberta.
14è CONCURS DE CUINAT DE CARGOLS
CASOLANS
Es farà durant la XVII Festa del Cargol el dia 24
d’abril. Es donarà a cada participant 4 kg. de cargols.
Es portaran cuinats el 24 d’abril a 2/4 d’11h a la
Festa del Cargol al pavelló de Fontcoberta.
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

XX 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 les escoles de
Vilavenut on farem un dinar de festa. Després
de dinar gaudirem d’un espectacle.

VII EXPOSICIÓ DE FLORS DE FONTCOBERTA

CULTURA I EDUCACIÓ

20, 21 i 22 de maig.
Exposició de flors i joguines aparcades
Matins de 10 a 1 del migdia.
Tardes de 5 a 8 de la tarda.
Organitza: Associació Don@ de Fontcoberta

CLUB DE LECTURA
21 d’abril a 2/4 de 8h del vespre a la biblioteca de
l’escola. Comentarem els llibres Vetlla de Jordi Llavina i
14 de Jean Echenoz.
PREMIS ALZINA RECLAMADORA 2016
L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el dissabte 7 de
maig de 2016, a les 12h del migdia a la sala d’actes de Can
Jan de la Farrès.
4t CONCURS DE FOTOGRAFIA DE VILAVENUT
Tema del concurs: Vida rural
Podran participar totes les persones que ho desitgin .La
inscripció és lliure i gratuïta.
Els treballs s’hauran de presentar abans del dia 10 de maig
de 9 a 15h a Can Salvi de Vilavenut o a l’Ajuntament de
Fontcoberta.
Hi haurà una única modalitat amb primer, segon i tercer
premi. Els premis seran:
1r premi 100€, 1 obsequi. 2n premi 75€ , 1 obsequi
3r premi
50€
Les fotografies s’exposaran al local de la rectoria de
Vilavenut durant tots els dies de la festa major i el dia de
la festivitat de Corpus.
El veredicte del jurat serà el dia 14 de maig.
Els premis es lliuraran el dia de la festivitat de Corpus, el
dia 22 de maig
Trobareu
les
bases
www.fontcoberta.cat

completes

del

concurs

a

BENESTAR SOCIAL
Parcs de Salut
Parc de Salut Melianta: Divendres 1, 15 i 29 d'abril d’ 1/4
de 10h a 1/4 d’11h. En cas de pluja es portarà a terme al
pavelló.
Parc de Salut Vilavenut: Dimarts 12 i 16 d’abril 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 diumenge 10 d'abril tindrà lloc l'última sortida de
CONÈIXER
EL
PLA
DE
L'ESTANY
A FONTCOBERTA per seguir l'antic camí ramader.
Se sortirà de la plaça de la Font a 2/4 de 10 del matí.
La sortida està limitada a un màxim de 55 persones i
per a poder-hi participar s'ha de fer una inscripció
prèvia, a partir del dilluns de la mateixa setmana, a
http://cecbanyoles.cat/sortides-al-pla-de-lestany/
CONSTEL·LACIONS FAMILIARS I SISTÈMIQUES

Diumenge 10 d’abril matí.
Més informació: Renée Thunnissen Tel. 669 763 493
TALLER DE COMPOSTATGE CASOLÀ
16 d’abril
A 2/4 de 12 al Museu Darder de Banyoles.
Més informació: 972 57 35 50 (Consell Comarcal del
Pla d el’Estany
EL TRIOPS MARXAIRE
PUJADA AL QUERROIG (ALT EMPORDÀ)
Dia: Diumenge 10 d'abril de 2016
Dificultat: mitjana-baixa. El desnivell és de 350m
Horari: Sortida del Centre Social a les 8 del matí i
arribada a les 2h aproximadament.
Cal portar: esmorzar, beguda i roba i calçat adequats.
Estona de caminada: unes 3 hores
Itinerari: Anirem en direcció a Portbou per la collada
i a dalt agafarem una pista de 3 km en bon estat per
fer l'aproximació al cim del Querroig (634m)
►En cas de forta tramuntana es canviaria l'itinerari.
►L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.

