ACTIVITATS
Les inscripcions a les diverses activitats es pot
fer a l’Ajuntament o al pavelló.
Gimnàstica per a la gent gran: Dilluns de 2/4 de
4h a 2/4 de 5h de la tarda al pavelló de
Fontcoberta. Preu: 10 € al mes. El mes de setembre
és gratuït.
Comença el 14 de setembre.

INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL
Ple ordinari: Dilluns 28 de setembre a 2/4 de 10h del vespre.

DONACIÓ VOLUNTÀRIA DE SANG
Dia: dilluns 7 de setembre
Lloc: PAVELLÓ
Hora : 5h a 9h del vespre.
Recorda que falta sang , i a l´estiu encara més, sigues
solidari i vine a donar-ne. És un moment.

Country: Els dimecres de 9h a 10h del vespre a Can
Jan. Preu: 30 € per 8 sessions.
Comença el 16 de setembre.
Professor: Joan
Costa.

AVÍS MUNICIPAL

Balls de saló: Divendres a partir de 2/4 de 9h del
vespre a Can Jan. Preu: 60€/mes per parella per 8
sessions.
Comença el 2 d’octubre. Professors: Joan i Montse.

Es recorda que les tanques del jardí no poden sobresortir
dels límits de la finca i els arbres han de permetre la lliure
circulació per la vorera. Es recorda també que cada
particular ha de netejar la brossa que origina el seu jardí.

Pilates: Dilluns i dimecres de 2/4 de 9h a 2/4 de
10h del vespre al pavelló. Preu: 1 dia 25 €/mes i 2
dies 40 €/mes.
Comença el 14 de setembre. Professora: Sandra
Ferrer.
Classes de Pintura i restauració: Tots els dijous
de 2/4 de 4h a 2/4 de 7h al Pavelló. Obert a totes
les edats. Preu: 40 €/mes.
Comença el 3 de setembre. Professora: Neus
Campmany ( Telf. 671582509).
Gimnàstica suau al pavelló. Dimecres i divendres
de 2/4 de 9 a 10h del vespre. Preu : 1 dia 25 €/mes
i 2 dies 40 €/mes.
Comença el 2 de setembre. Professora: Carme
Muixí.
Gimnàstica suau a Vilavenut. Dijous de 2/4 de 9 a
10 del vespre. A la rectoria. Preu: 30 €/mes.
Comença el 3 de setembre. Professora: Carme
Muixí.

Organitza: Associació de Donants de sang de Girona.

Col-labora: Regidoria de Sanitat.

INFORMACIÓ D’INTERÈS:
Actuacions de la brigada, fora de les habituals, que es duran
a terme aquest setembre: Posada a punt de l'escola i el
Pavelló. Col·laboració en les obres del Casal de la Gent Gran.
Es començaran les actuacions als camins rurals i treballs a
Vilavenut amb motiu de la festa Birravenut.

ASSOCIACIÓ DON@ DE FONTCOBERTA
L’ associació no té previst cap activitat, fora de les que
realitza habitualment, pel proper mes de setembre. Seguim
fent costura, patchwork, puntes al coixí, ganxet i altres
activitats similars.
Estem al pavelló municipal de Fontcoberta i el nostre horari
és de dilluns a dijous des de les 5h de la tarda fins les 9h
del vespre.
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11 de SETEMBRE
Diada Nacional de Catalunya
A les 8h del matí partit de futbito i de bàsquet dels
veterans de Fontcoberta. Al pavelló de Melianta.
A les 10h : Hissada d’una estelada al camp de futbol
i Esmorzar popular (Pa amb tomata, embotit, beguda i
cafè). Preu. 3€.
Punts de venda: Supermercat Lídia, Estrella, Ca
l'Àngel, La Brasa, Pavelló i AMPA.
BIRRAVENUT 2015
1a Fira de la Cervesa Artesanal de Vilavenut

Diumenge 13 de setembre de 2015


12h. Tast de cerveses.



2/4 de 5: Espectacle de màgia.



7 de la tarda. Hop's trio en
concert - Trobada de Lindy Hop.



A les 8 h: DJ Zangiff - DJ Robert De Palma.

Gran varietat de sortidors de cerveses artesanals.
Barra de tapes, música i servei de bar tot el dia.

BENESTAR SOCIAL
REGIDORIA
DE
BENESTAR
SOCIAL
Activitats gratuïtes per a la gent gran dins el
programa Fem Companyia que s’iniciaran a partir
d’aquest mes de setembre:
FEM MEMÒRIA
Curs de manteniment de la memòria (cada 15 dies).
Comença el dijous 24 de setembre de 2/4 de
4h a 2/4 de 5h al Pavelló Municipal.
FEM CATALÀ
Curs de llengua catalana a nivell inicial (cada 15
dies).
Comença el dijous 21 de setembre de 2/4 de
6h a 2/4 de 7h al Pavelló Municipal.
FEM RUTA
Està prevista fer una sortida cada un o dos mesos.
El 21 d'octubre a 2/4 de 4 es farà la primera
sortida i al proper agutzil donarem més informació.
JOVENTUT I ESPORTS
Vols jugar a bàsquet?
Si tens entre 6 i 15 anys i t’agrada el
bàsquet, vine a jugar amb nosaltres.
Més Informació al telèfon 628 318 057
(Felip).
Atlètic Club Bàsquet Fontcoberta.
Tac-tic tennis
Mini Tennis:
Iniciació al tennis d'una manera fàcil i divertida
amb jocs i activitats motrius variades.
Tennis:
Grups d'iniciació i perfeccionament.
Preus:
1h setmana 30€/mes
2h setmana 50€/mes

Horaris:
Tardes a partir de les 5h (dies a concretar).
Recollim els alumnes a l'escola i els portem fins la pista de
tennis.
Jornada de Portes obertes
Dissabte 5 de setembre de 10h a 12h a la pista municipal (al
costat de la piscina).
Més informació www.tactictennis.com.
ALTRES INFORMACIONS
ANEM A TEATRE A BARCELONA AMB EL TRASTER
TEATRE DE FONTOBERTA.
“Els Veïns de dalt” al teatre Romea dissabte 21 de
novembre.
Entrada PLATEA més autocar 29€. Sortida a 2/4 de 7h a la
Plaça Catalunya de Melianta.
Data límit per apuntar-se el 18 d’octubre, places limitades.
“Mamma Mia” al teatre Tívoli el dissabte 28 de novembre.
Entrada PLATEA B més autocar 70€. Sortida a les 7h de la
tarda a la Plaça Catalunya de Melianta.
Data límit per apuntar-se el 25 d’octubre, places limitades.
Trucar al 629 770 711 (Lluís Freixa).

PARRÒQUIA DE FONTCOBERTA
AEIG PLA ESTANY


Reunió de pares dels nois i noies de l’any passat.
Divendres 18 de setembre a les 9 del vespre.



1r. Cau i Reunió de pares de primer any. Dissabte
19 de setembre a les 4 de la tarda.
13a Festa del Pas a Sous-Solls (Mare de Déu del
Mont). Divendres 25 i dissabte 26 de setembre.



CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ
Reunió de pares de primer i segon any, el dijous 24 de
setembre a les 9h del vespre. Els nens i nenes que volen
començar la Catequesi han de fer 2n curs de primària.
Primer dia de catequesi 2 d’octubre.

ROMIATGE AL SANTUARI NOSTRA SENYORA DE
LA SALUT DE TERRADES
Diumenge 11 d'octubre de 2015
SORTIDA: A 3/4 de 9h de Vilavenut i a les 9h de la
Plaça de Catalunya de Melianta.
TORNADA: Entre 2/4 de 6h – 7h de la tarda.
IMPORT: Entre 25€-30€.
programes a part.

Més

informació

en

INSCRIPCIONS: Telf: 972 57 43 99 o al 639 85 75
12 (Josep Vilà).
TRIOPS MARXAIRE
LLANARS-FONT
ROCA-LLANARS

DE

LES

ADOUS-ABELLA-LA

Dia: Diumenge 13 de setembre de 2015
Horari: Sortida del Centre Social a les 8h del matí i
arribada a les 2h.
Dificultat: mitjana-baixa. Uns 500 m de desnivell
Estona de caminada: unes 3h i mitja.
Què cal portar: Esmorzar i beguda. Roba i calçat
adequats.
Itinerari: Deixarem un cotxe a Llanars i enfilarem cap
al veïnat d'Espinalba per anar a trobar la font. Després
baixarem per la pista que ve de la Collada Verda i
tornarem a Llanars fent una volta circular.
Observacions:
La font l'haurem de buscar entre tots.
L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
Propera sortida: Llaers (Ripollès), ajornada fa uns
mesos.
Organitza: El Triops Marxaire -Ajuntament de
Fontcoberta.

