DIVERSOS
NOU CLUB DE LECTURA
1a trobada:
12 de novembre de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del
vespre a la biblioteca.

Si t’agrada llegir anima’t a participar-hi !!

CAMINADES SALUDABLES FONTCOBERTA
Caminades dinamitzades per un monitor a través
dels itineraris marcats, on durant el recorregut, es
proposaran un seguit d’exercicis per a ajudar als
participants a encarar millor qualsevol activitat del
dia a dia.
Dies 10 i 24 de novembre (dimarts) d’ 1/4 de 10 a
1/4 d’onze.
Ens trobem a l’aparcament de Melianta davant el
pavelló, prop del parc de salut.
FONTCOBERTA NADAL 2015
32è CONCURS DE PESSEBRES
Hi haurà dues categories:
- Una per a pessebres tipus tradicional.
- Una per a pessebres tipus artístic.
DIA I HORA DE RECEPCIÓ DELS PESSEBRES:
Dissabte 19 de desembre 2015 de 5h. a 7h de la
tarda a la capella de Melianta

(Si algú no pot portar-lo aquest dia o desitja més
informació, que es posi en contacte amb la Teresa
(tel. 972 57 13 07); la Dolors (tel. 975 57 50 38)
o la Natàlia (tel. 972 57 50 98).
LLIURAMENT DE PREMIS: Dia 10 de gener del
2016, després de la missa dominical.
EXPOSICIÓ:
Del 20 de desembre de 2015 al 10 de gener de 2016
a la capella de Melianta.

Organitza: Parròquia de Fontcoberta i Ajuntament
de Fontcoberta
(Els pessebres es podran recollir el mateix dia del
lliurament de premis).

INFORMACIÓ MUNICIPAL
Proper Ple Ordinari. Dilluns 30 de novembre a 2/4 de 10 del
vespre.
BRIGADA DE VOLUNTARIS.
A causa de la coincidència amb activitats locals i
comarcals durant aquestes setmanes, queden posposades
les activitats fins el gener.

REUNIÓ D’ENTITATS
El proper dimarts 10 de novembre, a 2/4 de 9, al Pavelló
de Fontcoberta tindrà lloc la reunió d’entitats del
municipi amb l’Ajuntament.
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II GIMCANA DERBICROSS

RECOLLIDA DE PRODUCTES DE NETEJA D'HIGIENE
PERSONAL i DE NETEJA
A partir del 5 de desembre es posaran a l'església de
Vilavenut i a la Capella de Melianta, unes caixes per a
recollir aquests productes i portar-los a Càritas.
AFECTATS TELEFÒNICA
Tothom que estigui interessat a fer una nova reclamació a la
companyia, per les interrupcions del passat mes d'abril,
poden passar per les oficines de l'ajuntament a tramitar una
sol·licitud d'Arbitratge que s'enviarà al Consell Comarcal a
l'oficina del Consumidor.
FESTA DEL PATROCINI
Diumenge, 8 de novembre.
Es convida a totes les famílies que han batejat els seus fills
aquest any.
A les 11h. del matí missa solemne, acompanyada per la Coral
de
Fontcoberta,
a
l'església
de
Sant
Feliu.
A la sortida hi haurà un petit refrigeri.

Diumenge 8 de novembre de 2015
Preinscripcions: 628 647 981 o 659 787 318
Inscripció: 8 de novembre de 2/4 de 9 a 2/4 de 10.
Horaris:
10 a 2/4 d’ 11
11 a 1 del migdia
1/4 de 2 a 2/4 de 2

Escalfament
Gimcana Derbi Cros
Entrega de premis

Lloc: Al carrer Triops (zona industrial, prop del
Wellness).
Dinar: Amanida, arrossada, postres, beguda i copa: 8€
Organitzen: Joves Trempats de Fontcoberta i
Ajuntament de Fontcoberta.

PESSEBRE VIVENT DE VILAVENUT

FESTES

El pessebre Vivent de Vilavenut celebrarà enguany la 27ª
edició. Tothom qui hi estigui interessat a figurar i passars’ho bé en el pessebre vivent de Vilavenut 2015 el dia 24
i/o 26 de desembre, podeu trucar al telèfon 972572461
(Maria) o 972582827 (Anna).

FESTA DE SANT SADURNÍ. VILAVENUT
Diumenge 29 de Novembre de 2015
A les 12 h.- Ofici en honor a Sant Sadurní,
Acompanyarà la CORAL DE FONTCOBERTA.

Animeu-vos i passeu un Nadal diferent figurant en el
pessebre vivent!!!!!!

A les 14h.- DINAR DE GERMANOR gratuït, al
centre social (antiga escola) per tots els figurants
i col·laboradors del PESSEBRE VIVENT de l’any
2014.

A les 9h trobada a la plaça de Vilavenut per fer la caminada
des de la plaça Major de Vilavenut fins a Santa Caterina
(aprox 6 Km). Els participants tindran l’esmorzar gratis.

Només s’ha de portar plats, gots i coberts.
Seguidament ACTUACIÓ DEL GRUP TRINXAT
(Grup de música tradicional i havaneres)
Associació de veïns
Ajuntament de Fontcoberta.
Organitza:

de

Vilavenut

APLEC DE SANTA CATERINA D’ESPASENS
Diumenge 15 de novembre

i

PESSEBRE VIVENT DE FONTCOBERTA
Estem de celebració. Enguany fem 40 anys!!! I ja
comencem a preparar l'edició d'aquest 2015 que
serà
de
segur
molt
especial.
Per aquest motiu demanem la col·laboració i
participació de tothom; ja sigui com a figurants
dels quadres que si representaran o com a
col·laboradors
per
ajudar
a
muntar-lo.
Els dies de representació seran el 20 i el 25 de
desembre a les 19h. Tots els interessats a formarne part podeu trucar al telf. 618331848 o al
616513703.
També volem recordar que el dinar que fem per a
tots els participants de l'any passat 2014 serà el
diumenge 6 de desembre. Confirmeu la vostra
assistència als telèfons anteriors abans del 30 de
novembre. (Preu acompanyants 5€).

Cap a 2/4 d’11 h. Esmorzar popular.
12h. Missa en honor de Santa Caterina amb acompanyament
de la Coral de Fontcoberta.
A la sortida. Audició de 4 sardanes per la Cobla la Principal
de l’Escala i en acabat, vermut popular.
BENESTAR SOCIAL
FEM RUTA
Està prevista fer la segona sortida, el 18 de novembre a 2/4
de 4. Sortida del Casal de la Gent Gran.
Visita i berenar a Fontcoberta i Vilavenut
III CURS DE CUINA A BENEFICI DE LA FUNDACIÓ
ONCOLLIGA GIRONA ( LLIGA CATALANA D'AJUDA
AL MALALT DE CÀNCER)
Dies: 30 de novembre, i 7 i 14 de desembre de 2015.
Horari: 20,30 h
Preu: 15 euros per sessió
Lloc Restaurant Can Salvi - VILAVENUT
Places limitades.
Inscripció i pagament : Ajuntament de Fontcoberta telf.
972574139 o a Can Salvi de Vilavenut telf. 972572461.

INSCRIPCIONS: del dia 16 al 27 de novembre de
2015. Una vegada feta la inscripció es lliurarà el
programa del curs.
Organitza: LA DELEGACIÓ DE FONTCOBERTAVILAVENUT.

ASSOCIACIÓ DON@ DE FONTCOBERTA:
Diada en contra de la violència de gènere. 25 de
novembre a les 5 de la tarda lectura de manifest a la
plaça Catalunya, al costat de la font.
Marató de TV3: Diumenge 13 de desembre. Recapte
de coques per col·laborar amb la marató. Agrairem a
tothom que vulgui donar un cop de mà elaborant coques
que es vendran per ajudar. Dinar de l'amistat.
Diferents actes i actuacions durant tot el dia.
ALTRES ACTIVITATS
ROQUES ENCANTADES
Sant Feliu de Pallerols-Coll de Condreu-La Salut de
Sant Feliu-Sant Feliu de Pallerols)
Diumenge 8 de novembre de 2015
Horari: Sortida del Centre Social a 2/4 de 8 del matí
(abans de l'horari habitual) i arribada a 2/4 de 3.
Dificultat: mitjana. Uns 600 m de desnivell.
Estona de caminada: 3 hores 40 minuts
Què cal portar: Esmorzar i beguda. Roba i calçat
adequats.
Itinerari: Deixarem els cotxes a Sant Feliu de
Pallerols.
Pujarem cap al Coll de Condreu, passarem per les
Roques Encantades i baixarem per la Salut tot fent una
volta circular.
Observacions:
La pujada és llarga i una mica feixuga. La baixada és
molt forta i pot ser relliscosa en cas de pluges.
Les roques encantades són espectacularment grans i
arrodonides.
L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
Organitza: El Triops Marxaire -Ajuntament de
Fontcoberta.

