JOVENTUT I ESPORTS

INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL

L’Agutzil
de

Els dia 22 de maig l'ajuntament romandrà tancat per
festa patronal.

Maig 2015

PAVELLÓ DE FONTCOBERTA
Des del dilluns 27 d’abril s’han reprès les
activitats d’entrenament i de competició al Pavelló
de Fontcoberta després de les corresponents
reparacions. Volem agrair als ajuntaments de
Banyoles, Palol de Revardit, Porqueres i Serinyà
l’ajut prestat en encabir als clubs de Fontcoberta
en les seves instal·lacions. A la vegada, volem
agrair la comprensió dels clubs fontcobertins i
dels practicants d’esports en general al llarg
d’aquestes setmanes. Les activitats, doncs, ja
estan normalitzades.

Nova acció Brigada Voluntaris
Fontcoberta:
Dissabte, 9 de maig. A 2/4 de 9 del matí
Lloc de trobada: Pavelló de Fontcoberta.
Vilavenut:
Dissabte 9 de maig a 2/4 de 9 del matí
Lloc de trobada: Plaça de Vilavenut.
.
Nota: Últimament passen per les cases falsos inspectors
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d’electricitat i gas, si no els coneixeu no els deixeu entrar.
Tingueu present que aquí la companyia elèctrica és Agri-

FESTES DE VILAVENUT

Energia i les que fan les revisions del gas són companyies
locals que normalment avisen amb antelació abans de fer
PISCINA
Cursets de Natació
De dilluns a divendres del juliol i agost.
Matins: d’ 11 a 12 . Tardes: De 5 a 6 i de 6 a 7.
Preu: un mes: 95 € (abonats 80 €).
Preu : una quinzena: 70 € (abonats 55 €)
Inscripcions: Ajuntament tel. 972574139
ABONAMENTS PISCINA
- El rebut de la piscina es passarà a partir del dia
18 de maig.
- Qui vulgui donar-se de baixa de la piscina té
temps fins el dia 15 de maig i ha de venir a
l'ajuntament a omplir una sol·licitud i portar el
carnet.
- Els nens/es nascuts l'any 2009 s’han de donar
d’alta.

les revisions. Si veieu qualsevol sospitós aviseu als Mossos o
a l’Ajuntament.
Preinscripció i Matriculació d’Alumnes Llar d’Infants Els
Plançons de Fontcoberta
L’Ajuntament de Fontcoberta ofereix 27 places vacants a
la Llar d’Infants Municipal “Els Plançons”.
CALENDARI:
- Presentació de sol·licituds: del 4 al 15 de maig.
- Publicació de les llistes amb la puntuació provisional: 26
de maig.
- Termini per presentar reclamacions del 27 al 29 de maig
- Publicacions de les llistes amb la puntuació definitiva: 5
de juny.
- Període de matriculació: del 8 al 12 de juny
La preinscripció i posterior matrícula dels alumnes es
realitzarà a l’Ajuntament de Fontcoberta durant el període
abans esmentat.

FESTA MAJOR DE VILAVENUT
Dissabte dia 16 de maig
25è CAMPIONAT DE BOTIFARRA DE VILAVENUT
Inscripcions de 3h a 4h de la tarda al local social
(antiga escola). Preu 30 Euros/parella.
1r premi: 200 euros, 2 trofeus, 2 pernils, 2 sopars o
dinars, 1 caixa de cava
2n premi: 100 euros, 2 pernils, 2 sopars o dinars, 1
caixa de cava.
3r premi: 60 euros, 2 pernils, 2 sopars o dinars
Hi ha premi per a tots els participants
Dissabte dia 23 de maig
A les 5h de la tarda, al recinte del local social
(escola vella). Campionat de Futbito.
A 2/4 DE 12 de la nit BALL amenitzat per en
JESUS DE BANYOLES

Diumenge dia 24 de maig
A les 12 hores. Ofici amb acompanyament de LA
PRINCIPAL DE PORQUERES. Seguidament Cant
dels Goigs i Benedicció dels ulls.
A la sortida dues sardanes i vermut per a
tothom.
A les 5h de la tarda a la Plaça Mn. Salvador
Pagès jocs tradicionals per a totes les edats amb
“FARCELL DE JOCS”. Hi haurà gelats
i
gominoles per a tothom, gentilesa de “Gelats La
Menorquina” i “Haribo”.
A 2/4 de 7h de la tarda a la Plaça Major. Audició
de sardanes per la cobla LA PRINCIPAL DE
PORQUERES, amb l’exhibició de la colla
EXHORTACIÓ de BANYOLES.
A la rectoria, durant els dies de la festa major hi
haurà diverses exposicions:
. Treballs fets de puntes al coixí i altres labors de les
Puntaires de Banyoles i Comarca.
. Exposició del concurs de fotografia.
. Exposició de maquetes del Sr. Josep Prat Armengol de
Melianta
. Exposició de treballs de punt de creu de Susanna Prat
Pellicer.

CORPUS 2015. Diumenge dia 31 de maig
A partir de les 10’30h del matí Trobada de
puntaires de Banyoles i
comarca i diverses
exposicions.
Venda de creps, begudes i coques casolanes per la
Fundació Oncolliga Girona.
A 2/4 d’11h. Missa solemne a l’església parroquial
de Vilavenut, adornada amb catifes de flors. Es
farà també la tradicional processó de Corpus.
A les 12,00h. A la Plaça Mn. Salvador Pagès.
Actuació de l’ESBART FONTCOBERTA.
A les 2 h. Dinar popular (Al local social, antiga
escola)
Data límit per comprar els tiquets a Can Salvi dia
27 de maig. Preu: 15 euros.

A les 5 h. Exhibició Colla Castellera ELS ESPERXATS
DEL PLA DE L’ESTANY
A 2/4 de 7h. Concert de cançó catalana a càrrec del grup
“QUE TAL”. Acabat el concert es farà l’ entrega dels
premis del concurs de flors i del concurs de fotografia.
Seguidament cremat de rom per a tothom.
CONCURS DE FLORS
31 de Maig de 2015
El concurs tindrà les seccions següents:
RAMS, CENTRES ARTÍSTICS, TESTOS AMB FLORS I
FULLES, CACTUS.
Les flors es podran portar a la Rectoria de Vilavenut el
dissabte dia 30 de maig de 9h a 1h del matí i de 3h a 5h de
la tarda. Si teniu problemes per portar-les, truqueu al
972/57.24.61 el dissabte al matí les vindrem a recollir a
casa vostra.
3r CONCURS DE FOTOGRAFIA VILAVENUT 2015
Els treballs s’han de presentar abans del 22 de maig de 9 a
15h a Can Salvi de Vilavenut o a l’Ajuntament de
Fontcoberta. La resta de les bases d’aquest premi vinculat
a la Festa Major de Vilavenut, estan publicades a
www.vilavenut.eu i www.fontcoberta.cat.
Totes les activitats de la festa són organitzades per
l’Associació de Veïns i l’Ajuntament de Fontcoberta.

FESTES
A VILAVENUT
2015
FESTA
DEL ROSER
DE FONTCOBERTA
XVII TROBADA DE FONTCOBERTINS
DIUMENGE , 17 DE MAIG DE 2015
A les 9 del matí: Cantada dels tradicionals Goigs del
Roser per diferents indrets del poble.
A les 11 del migdia: Missa a l’església parroquial de Sant
Feliu de Fontcoberta. Acompanyada per la Coral NOVA
LLAVOR.
A la sortida: vermut popular per a tots els assistents.
La comissió es reserva el dret de modificar el programa
per a causes imprevistes
Organitza: Comissió de Festes
Ajuntament de Fontcoberta
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BENESTAR SOCIAL
Associació Don@ de Fontcoberta.
15, 16 i 17 de maig "Exposició de flors de
Fontcoberta" a Can Jan de la Farrés de 10h a 1h del
matí i de 4h a 8h de la tarda.
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.
17 de maig "1a Gran Trobada de Puntaires" de
Fontcoberta a Can Jan de la Farrès
De les 10h del matí fins la 1h del migdia.

Hi haurà esmorzar i recordatori per a tots els participants.

ALTRES INFORMACIONS

SORTIDA DEL TRIOPS MARXAIRE:
TRAVESSA EL FAR – RUPIT (COLLSACABRA)
Dia: Diumenge 17 de maig de 2015
Horari: Sortida del Centre Social a les 8 del matí i
arribada a la tarda. És una sortida de tot el dia.
Dificultat: Mitjana-Baixa. Només hi ha pujada abans
d’arribar a Rupit.
Estona de caminada: 3’30h
Què cal portar: Esmorzar, dinar i beguda. Roba i
calçat adequats.
Itinerari: Anirem en cotxe fins al santuari d’ El Far.
Llavors caminarem al costat de la cinglera passant pel
Pla de l’Om i el Salt de Sallent fins arribar a Rupit, on
hi haurem deixat algun cotxe.
Observacions: És una sortida fàcil però en algun punt
es passa a prop del cingle. Després de dinar podrem
visitar el poble, ja que val molt la pena.
- L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
Propera sortida: 21 de juny, al Finestrelles (Ripollès)
Organitza: El Triops Marxaire i Ajuntament
Fontcoberta.
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