JOVENTUT I ESPORTS
PISCINA Cursets de Natació
De dilluns a divendres del juliol.
Matins: d’ 11 a 12 . Tardes: De 5 a 6 i de 6 a 7.
Preu: un mes: 100 € (abonats 85 €).
Preu : una quinzena: 75 € (abonats 60 €)
Inscripcions: Ajuntament tel. 972574139
INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL
El dilluns 23 de maig l'ajuntament romandrà
tancat per festa patronal.
Proper Ple ordinari : Dilluns 30 de maig a 2/4 de
10h del vespre.
ABONAMENTS PISCINA
- El rebut de la piscina es passarà a partir del dia
17 de maig.
- Qui vulgui donar-se de baixa de la piscina té
temps fins el dia 13 de maig i ha de venir a
l'ajuntament a omplir una sol·licitud i portar el
carnet.
- Els nens/es nascuts l'any 2010 s’han de donar
d’alta.
PREINSCRIPCIONS A LA LLAR D’INFANTS
ELS PLANÇONS DE FONTCOBERTA
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.
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

NOU CASAL DE FONTCOBERTA
Per nens i nenes de P3 a 6è de primària.
Del 27 de juny al 9 de setembre.
Inscripció per setmanes.
Horari:
De 8 a 9 h: servei d’acollida. 5€/set
De 9 a 13 h : casal. 37 €/set
De 13 a 15 h: menjador 27 €/set
Descomptes per germans, setmanes,...
Inscripcions:
Escola: 6, 10 i 18 de maig de 16 a 18h
Pavelló: 12 i 20 de maig de 16 a 18 h
Festa del Roser: 22 de maig matí
Organitza: Caps de l’AEIG del Pla de l’Estany i AMIPA
de l’escola Alzina Reclamadora. casalfontcoberta@gmail.com

ALTRES INFORMACIONS
CLUB DE LECTURA 2 de juny a 2/4 de 8h del vespre a
la biblioteca de l’escola. Comentarem el llibre L’elegància
de l’eriçó de Muriel Barbery.
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 Can Jan de la Farrès.
TALLER DE CONSTEL·LACIONS Taller a Fontcoberta
diumenge 29 de maig. Més informació Renée Thunnissen
669763493.
FESTA COMARCAL DE LA GENT GRAN AL PAVELLÓ
DE FONTCOBERTA-28 de maig. Programes a part.
SORTIDA DEL TRIOPS MARXAIRE
SANT SALVADOR DE PUIG ALDER

Dia: Diumenge 15 de maig de 2016
Dificultat: mitjana-baixa. El desnivell és d’uns 300m
Horari: Sortida del Centre Social a les 8 h i arribada cap a
les 2h. Estona de caminada: 2 hores i mitja
Itinerari: Anirem cap a les Planes d’Hostoles i després a
Cogolls,. Pujarem a Sant Salvador i després anirem al gorg
del Molí dels Murris on veurem el gorg, el salt i un petit
tram de la sorprenent riera de Cogolls.
Propera sortida: 19 de juny de 2016: L a Mola (Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt)
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FESTES DE VILAVENUT

FESTA MAJOR DE VILAVENUT

Dissabte 7 de maig.- A les 4h tarda 26è campionat
de Botifarra (Programes a part).

Dissabte dia 14 de maig
A les 5h de la tarda.- Al recinte del local social
(escola vella).- Campionat de Futbito.
A les 11’30h.- de la nit BALL amenitzat per en
JESUS DE BANYOLES.
Diumenge dia 15 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 vermout per a tothom.
A les 5h de la tarda a la Plaça Mn. Salvador Pagès
jocs tradicionals per a totes edats amb “FARCELL DE
JOCS “ i pels més petits l’espectacle “Maletes amb
caixetes plenes de cançonetes” amb la companyia
“MALETES VIATGERES”. Hi haurà gelats
i

gominoles per a tothom, gentilesa de “Gelats La
Menorquina” i “Haribo”.
A les 6’30 h de la tarda a la Plaça Major .- Audició de
sardanes per la cobla LA PRINCIPAL DE
PORQUERES, amb l’exhibició de les colles
sardanistes del Foment de la sardana 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 pintures de gent de municipi.

-

Exposició d’antiguitats restaurades.

-

CORPUS 2016

-

Diumenge, 22 de maig
A les 10’30h del matí i durant tot el dia:
Exposicions:

-

Exposició de peces i antiguitats restaurades.

-

Exposició de pintures de gent del municipi.

-

Exposició del concurs de fotografia.

-

Exposició de rams i flors.

-

Mostra de les tradicionals catifes de flors de la
festivitat de Corpus.

-

Demostració i exposició de puntes al coixí per les
puntaires de Banyoles i Comarca.

-

Exposició de bonsais dels alumnes del centre
Excursionista de Banyoles

-

Venda de creps, begudes i coques casolanes per la
Fundació Oncolliga Girona
A les 10,30h .- Missa solemne a l’església
parroquial de Vilavenut, adornada amb catifes de
flors i tradicional processó de Corpus.
A les 12,00 h.- A la Plaça Mn. Salvador Pagès.
Actuació del grup de dansa ARDANS.
A les 14’00 h.- Dinar popular (Al local social,
antiga escola). Menú: Fideuà, amanida, pa, vi,
aigua, pollastre, postres i cafè. Hi haurà taules i
cadires. S’ha de portar els estris: plats, gots,
coberts...
Places limitades. Data límit per comprar els
tiquets a Can Salvi dia 17 de maig de 2016. Preu:
15 euros.
A les 17’00h.- Actuació de tarda.
A les 18’00h.- 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
22 de Maig de 2016 a la RECTORIA DE VILAVENUT.
El concurs tindrà les seccions següents: RAMS, CENTRES
ARTÍSTICS,
TESTOS AMB FLORS I FULLES i
CACTUS.
Les flors es podran portar a la Rectoria de Vilavenut el
dissabte dia 21 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 i les vindrem a recollir a
casa vostra. Tots els participants tindran un obsequi.
HORARIS DE VISITA: Diumenge dia 22 de maig de
10h. a 14h. i de 17h. a 20h.
ENTRADA GRATUÏTA
Agraïm la col·laboració a: 9 Jardí, Sic.
Trobareu
les
bases
completes
www.fontcoberta.cat

del

concurs

a

4t CONCURS DE FOTOGRAFIA VILAVENUT 2016
Tema del concurs: Vida rural
Els treballs s’hauran de presentar abans del dia 10 de maig
de 9h 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 € i 1 obsequi. 2n premi 75 € i 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

Totes les activitats de la festa són organitzades per
l’Associació de Veïns i l’Ajuntament de Fontcoberta.
http://www.vilavenut.eu/www.fontcoberta.cat

FESTA DEL ROSER DE FONTCOBERTA
La diada començarà amb la cantada tradicional dels
Goigs pels diferents indrets del poble.
D'11h a 13h Tallers i jocs per a la mainada
(dirigit pels Escoltes del Pla de l'Estany).
A les 12h Missa en honor a la Mare de Déu del
Roser, acompanyada per la Coral Nova Llavor de
Banyoles.
A la sortida de la Missa es farà un Pregó Petit,
amb sorpresa, des de l'Ajuntament.
Seguidament vermut per a tothom (sense alcohol).
Dinar de carmanyola sense els pares i amb
monitors.
Edat: de P4 a 1r ESO.
A les 16,30h Espectacle de Fi de Festa.
NOTA: Enguany la Festa del Roser agafa un nou
caire on els nens i nenes seran els protagonistes.
Organitza: Comissió de Festes, AMIPA
i Ajuntament de Fontcoberta.
(En cas de pluja es farà a Can Jan de la Farrés)
BENESTAR SOCIAL
EXPOSICIÓ DE FLORS I JOGUINES APARCADES

20, 21 i 22 de maig a Can Jan de la Farrés.
De 10h a 1h del matí i de 5h a 8h de la tarda.
Qui vulgui col·laborar amb l'aportació de plantes per a
l'exposició de flors i joquines pot trucar al 972 58 08
24 o al 972 57 40 49 Moltes gràcies.
DINAR DE LA TROBADA DE PRIMAVERA
Dissabte, 21 de maig
Cal apuntar-se abans del dia 18 de maig
(Més informació i preu en programes a part)
Parcs de Salut
Melianta: 13 i 27 de maig d’ 1/4 de 10h a 1/4 d’11h.
Vilavenut: 10 i 24 de maig d’1/4 de 5h a 1/4 de 6h.
Circuit de Caminades Saludables.
Cicle de primavera. Dissabte 7 de maig.

A les 10 h sortida del pavelló de Fontcoberta i
arribada al voltant de les 12h. (Programa a part del
Consell Esportiu del Pla de l'Estany.)

