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De l’1 al 31 d’agost. Horari: Tardes de 5 a 6.
Preus Abonats: 80€ (tot el mes),
55€ ( quinzena).
No abonats: 95€ (tot el mes),
70€ ( quinzena).
Inscripcions a les oficines de l’Ajuntament.

CONSELL PARROQUIAL
Romiatge de les Parròquies del Pla de l'Estany, al
Santuari
de
la
Mare
de
Déu
del
Collell el 10 de setembre, amb motiu de l'Any Sant
de la Misericòrdia.
Hi haurà servei d'autocar i restaurant.
Més informació en programes a part.
Sortida que substitueix a la que es fa a l'octubre.

CASAL D’ESTIU DE FONTCOBERTA
Edat: de P3 a 6è.
Acollida: 8 h a 9 h 5€/setmana
Casal: 9 h a 13 h 37 €/setmana
Menjador: 13 h a 15 h 27€/setmana
Del 29 d’agost al 9 desetembre.
*A partir del 29 d’agost acceptem
nens/nenes nascuts l’any 2013.
**Nota: del 29 d’agost al 2 de setembre i del
5 al 9 de setembre no hi haurà servei de
menjador.
Preinscripcions o més informació:
casalfontcoberta.blogspot.com
casalfontcoberta@gmail.com

L’Agutzil
de

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

FESTA MAJOR DE FONTCOBERTA
4, 5, 6 I 7 D’AGOST

Dijous, 4 d’agost

ROCA FORADADA
El dilluns 1 d’agost comença un camp de
treball arqueològic al jaciment de Roca
Foradada, al bosc d’Espolla, que durarà 10
dies. Aquesta serà ja la 3a. campanya
d’excavacions que s’hi durà a terme.
El dia 12 d’agost es farà una visita
guiada oberta a tothom. La faran els
mateixos arqueòlegs i ens mostraran les
troballes i ens acostaran a la forma de vida
d’aquest assentament Neandertal a l’aire
lliure.

Cinema a la fresca
A les 10h de la nit,davant del pavelló, projecció de
la pel·lícula
Déu meu, però què t’hem fet?(comèdia).
Servei de bar i entrepans.

Divendres, 5 d’agost
Teatre
A les 10h. de la nit davant del pavelló.
Representació de l’obraEn Narcís s’ha tornat
boig,a
a càrrec del Traster Teatre.
Teatre Comèdia en
dues parts d’Assumpta González.
Repartiment:
Narcís.........Joan
Narcís
Luengo
Mercè..........
Mercè........ Fàtima Roura
Ernest.........
Ernest........ Lluís Freixa
Helena.........Maria
Helena.........
Daunís
Salvador.......Marc Sánchez
Rosa..............
Rosa........... Olga Jordà

Direcció: Teresa Colprim.
Llum i so: Josep Serra i Lluís Freixa.
Attrezzo i decorats: Fina Teixidó, Pere
Planas, Ernest Boronat, Jaume Roura, Maria
Grau, Fàtima Casellas, Vicenç Viñas, Ramon
Torres, Agnès Ramos, Marta Castellà,
Montse Grau i Jaume Fañanàs.
Servei de bar i entrepans.
Dissabte, 6 d'agost
Concurs de dibuix amb llapissos de colors
A les 10h. del matí al pavelló.
Inscripcions 1/4 d’ hora abans.
Campionat de Botifarra Local
A 2/4 de 5h. de la tarda inscripcions al pavelló
Seguidament Campionat.
A partir de les 5h. de la tarda i a la plaça
Catalunya es duran a terme2 tallers:
Taller de circ viu i riu:Malabars,bicicletes
estrambòtiques, monocicles, slackline,corda
d’equilibris,activitats de coordinació i moltes
més activitats relacionades amb el circ.
Taller d’inflable i llits elàstics:Portarem un
inflable i llits elàstics perquè els nens i nenes
es puguin desfogar, saltar,córrer i gaudir-ne el
millor possible.
Missa per els difunts
A les 6h. de la tarda a l’ església de Melianta.
Country
A partir de 2/4 de 8h. de la tarda a càrrec de
Joan i Montse, davant del pavelló.

Sopar de germanor
A les 9 del vespre a l’esplanada Trem al costat del
camp de futbol
Menú adults: Meló amb pernil, botifarra i pollastre a la
brasa, pastís, aigua, vi, pa, cava, cafè.
Col·laboració: 14 euros.
Menú infantil: Amanida d’arròs, botifarra a la brasa,
gelat, pa i aigua
Col·laboració: 6 euros.
Data límit per comprar els tiquets: 4 d’agost.
Tiquets a Ca l’Estrella i a Supermercat-Carnisseria
Lidia
Cal portar plats, coberts i gots.

Després del sopar, Disco mòbil remember

El concert de rock “Tremparock” s’ha suspès.
Recordar que durant tota la tarda i haurà servei de bar
a càrrec de l’associació de joves Els Trempats.

Servei de bar i entrepans.
En cas de mal temps tots els actes es farien dins
el pavelló.
La comissió es reserva el dret de modificar el
programa.

BENESTAR SOCIAL

SORTIDA A CERET
Sortida organitzada per l'Associació Don@ el
17 de setembre a Ceret per a la XX Trobada
de
Puntaires
del
Vallespir.
Sortida per a tothom. Els dissabtes a Ceret hi
ha un mercat típic i un entorn molt bonic per a
passejar.
A la tornada el dinar serà en el Self-Service de
la Jonquera.
Per a més informació truqueu a la Dolors 972
5742 48 o la Pilar 972 580824

Diumenge, 7 d’agost
INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL

Ofici solemne
A les 12h. del migdia a la parròquia de Fontcoberta.
Amb acompanyament de la cobla Baix Empordà.
A la sortida Mitja audició de sardanes i vermut.

•

Festa de l’escuma

•

A les 6h. de la tarda davant del pavelló.
Concert de música catalana
A les 8h. de la tarda a càrrec del grup Què Tal
Quartet,
davant del pavelló.
SeguidamentBall pel Grup Què Tal Quartet.

Durant el mes d’agost, els dimecres al
matí, l’Ajuntament estarà tancat.
El
proper
divendres
5
d’agost
l’Ajuntament romandrà tancat per festa
local.

Pavelló de Fontcoberta
El Pavelló romandrà tancat del 23 de juliol fins
el 21 d’agost.

