JOVENTUT I ESPORTS

INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL

Nits sota la Lloca 2015

Ple ordinari : Dilluns 27 de juliol a 2/4 de 10h del vespre

Els divendres 10 i 24 de juliol tindrà lloc una nova
edició de les Nits sota la Lloca. Detall en programes
a part.

Durant els mesos de juliol i agost, els dimecres al matí,
l’Ajuntament romandrà tancat.

Piscina Municipal
Piscina oberta de 8 de la tarda a 12 de la nit amb
servei de bar i sopar. Tots els divendres excepte
els dies 10 i 24 de juliol. Dissabtes: Dies 11 i 25 de
juliol.

ALTRES ACTIVITATS

Cursets de Natació 2015. Piscina de Melianta
De l’1 de juliol al 31 d’agost. Horari: Matins d’ 11 a
12h i tardes de 5 a 6 i 6 a 7h. Preus Abonats: 80€
(tot el mes), 55€ ( quinzena). No abonats: 95€ (tot
el mes), 70€ ( quinzena).
Inscripcions a les
(Horaris d’Oficina).

oficines

de

l’Ajuntament

Pavelló de Fontcoberta
El Pavelló romandrà tancat del 24 de juliol fins el
23 d’agost.

Festa Mexicana
Amb motiu de l’intercanvi cultural que Fontcoberta va fer
amb Mèxic, en el que hi va participar l’Esbart Dansaire de
Fontcoberta, el diumenge 12 de juliol tindrà lloc una festa
mexicana. Detall en programes a part.
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FESTA MAJOR

Les pensions de la gent gran en una Catalunya independent
Xerrada organitzada per l’ANC del Pla de l’Estany. Tindrà
lloc el dimecres 15 de juliol a les 6 de la tarda a Can Jan de
la Farrès.

FESTA MAJOR FONTCOBERTA 2015
Dies 26, 30 i 31 de juliol
Dies 1 i 2 d’agost

Constel·lacions Familiars
Tallers a Fontcoberta: diumenge 2 d'agost. Matí de 10 a
2. Més informació: Renée Thunnissen Tel. 669763493

BENESTAR SOCIAL
Associació Don@ Fontcoberta

Horaris d’estiu de la Biblioteca
Tot el juliol: Dilluns, dimecres i divendres d’ 11 a 1.

Informar-vos de què no tenim previst cap activitat
extraordinària pel mes de juliol.

Diumenge, 26 de juliol de 2015
Festa de les cases de Nova Melianta

Recordar que ens trobareu al local cedit al pavelló
municipal i que el nostre horari és de 5 de la tarda
fins les 8 del vespre, de dilluns a dijous.
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple
Diumenge 12 de juliol Fontcoberta i Vilavenut es
mulla per l'Esclerosi Múltiple. Vine a la piscina
de Melianta, a partir de les 11h i neda i dóna el teu
donatiu per una bona causa.

Amb motiu de la festa d’aquesta zona de Melianta hi haurà
un inflable tot el dia al Pavelló, pot venir-hi tothom, preu 3€.
Dissabte 8 d’agost.

Partit de futbol i de bàsquet
A les 8 del matí
Col·labora : Veterans i Veteranes de Fontcoberta
Pregó de Festa Major
A 2/4 de 7 de la tarda a Can Jan de la Farrés
A càrrec de Joan Fajula i Carrera, exjutge de pau.
Seguidament recital d’havaneres amb els Cantaires de
l’Estany.

Dijous, 30 de juliol de 2015

Dissabte, 1 d'agost de 2015

Cinema a la fresca
A les 10 a la Plaça Catalunya projecció de la pel·lícula
3 Bodas de más.
Servei de bar i entrepans.

Concurs de dibuix amb guixos de colors
A les 10 del matí a la Plaça Catalunya (Inscripcions 1/4
hora abans).

Divendres, 31 de juliol de 2015
Teatre
A les 10 de la nit a la Plaça Catalunya.
Representació a càrrec del Traster Teatre de l’obra
El Rastre de la Guineu comèdia en dues parts i
quatre temps de l’autor Ventura Porta i Rosés.
Repartiment:
Daniela.........Maria Daunis
Betsabé........Fàtima Casellas
Ildefons........Vicenç Viñas
Gina........... Agnès Ramos
Verònica.......Maria Grau
Rudi...........Jaume Roura
Blondel........Marc Sánchez
Meritxell......Olga Jordà
Paulina.....
Fàtima Roura
Direcció: Teresa Colprim
Llum i so: Josep Serra i Lluís Freixa.
Attrezzo i decorats: Fina Teixidó, Pere Planas,
Ernest Boronat, Ramon Torres, Joan Luengo,
Marta Castellà i Montse Grau.
Agraïment molt especial a: Ca la Salut
Noa Visual Group, S.L.
Servei de bar i entrepans.

Tiquets a Ca l’Estrella i a Supermercat-Carnisseria Lídia
Cal portar plats, coberts i gots.
d’

Campionat de Botifarra Local
A 2/4 de 5 de la tarda inscripcions a la plaça de Catalunya.
Seguidament Campionat.
A partir de les 5 de la tarda i a la plaça Catalunya es duran a
terme 2 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 lo millor possible.

Seguidament Ball amb disco Remember 70-80-90 per
Rambla.

X Tremparock (concert de rock)
A partir de les 12 de la nit davant el pavelló de
Fontcoberta, actuaran:
- Los Tumbaos (rumbeta cachonda) grup de Vic
- Fi-asko
- Garrapateros
- -DJ Rambla (rock, reggae, rumba, drum and bass, dub,
punk..) dj resident Mama mandawa BCN creador del
festival Sunset Empordà reggae.

Missa per els difunts
A les 6 de la tarda a l’ església de Melianta.

Organitza: Associació de Joves Trempats de
Fontcoberta, Ajuntament de Fontcoberta i Comissió
de Festes. Col·labora la Direcció General de
Joventut.

Concert infantil
A partir de les 7 de la tarda a la plaça de Catalunya concert
infantil a càrrec de Landry el Rumbero.

Diumenge, 2 d’agost de 2015

Recordar que duran tota la tarda i haurà servei de bar a càrrec
de l’associació de joves els trempats.

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

Totes les activitats que es duran a terme aquest dia són
totalment gratuïtes !! Us hi esperem a tots.
Sopar de germanor i Disco Remember
A les 9 del vespre a l’esplanada Trem al costat del camp de
futbol
(Amanida amb patates d’Olot, pollastre amb gambes, postres,
cafè, vi, aigua i cava)
Preu: 14 euros. Data límit 31 de juliol.
Menú infantil: Macarrons, escalopa, beguda.
Preu: 5 euros.

Country
A les 7 de la tarda a càrrec de Joan i Montse, a la plaça
Catalunya.
Ball pel Grup Què Tal
A les 9 del vespre a la Plaça Catalunya.
Servei de bar i entrepans.
En cas de mal temps tots els actes es farien al pavelló
La comissió es reserva el dret de modifica el programa.

