
segueix La CaMPaNYa De MiCROMeCeNaTge PeR saLvaR L’esCORxaDOR

vOLuNTaRis PugeN MaTeRiaL PeR ResTauRaR L’eRMiTa De La MaRe De DÉu DeL Fau

La LLuM i eL FOC iL·LuMiNeN eLs aCTes De La NiT

eL MuNiCiPi TaNCa La seTMaNa De L’esPORT aMb uNa CaMiNaDa

NeTeJa DeL FONs MaRÍ

aCCiÓ MeDiaMbieNTaL sOLiDaRia De La Figa

Continua la campanya, a través de la pàgina www.ca.goteo.org, per mantenir l’escor-

L’ermita de la Mare de Déu del Fau està en procés de restauració. Per fer arribar el mate-

Tot i que amb un format reduït, el poble ha celebrat la Festa Major d’Estiu amb un munt 

 La passejada nocturna Revivim el Nostre Passat  ha  posat el punt final a la Setmana de 

Dissabte al matí, voluntaris convocats pel Club d’Immersió Biològica i l’Ajuntament de 

 Tot i que La Figa es defineix com un col·lectiu per «defensar les festes populars i la recu-

xador municipal obert. De moment ja s’ha superat la demanda mínima de la iniciativa, de 
3.650 €. Tot i això, encara en falta per arribar a l’objectiu final de 17.500 €. Molts ànims!  n

rial es demana que siguin els caminants els qui voluntàriament l’acostin al tram final de 
la caminada. Al @club_exc_macanetenc hi ha les imatges d’aquests agosarats. n

d’activitats. Dissabte van tenir lloc els fusellers, un espectacle infantil, un tast de vins, 
una actuació de dansa contemporània  i l’«Espectacle de foc», amb els Senyors del Foc. n

l’Esport a Capmany. Veïns i veïnes han pogut gaudir de vuit jornades d’activitats com ara 
ioga, tennis, bàsquet, natació i petanca, entre altres disciplines. Salut i poble!  n

Portbou van submergir-se a les aigües de la platja del municipi per fer una neteja del fons 
marí. En finalitzar se’ls va oferir un pica-pica i l’emplenament gratuït de les ampolles. n

peració dels espais en desús de la ciutat», el diumenge passat van fer una neteja d’escom-
braries, residus i deixalles als voltants d’El Far d’Empordà. Chapeau!  n
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HORA NOVA

@CLUB_EXC_MACANETENC

AJ. CASTELLÓ D’EMPÚRIES

AJ. CAPMANY

AJ. PORTBOU

@LA FIGA

CAMINADORS CARREGANT SACS

CELEBRACIÓ DE LA FESTA MAJOR

AlbAnyà

cAstelló d’emp.

RUTA NOCTURNA SALUDABLE

ACCIÓ MEDIAMBIENTAL

RECOLLIDA DE RESIDUS

cApmAny

portbou

el fAr d’emp.
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INICIATIVA SOLIDÀRIA PER EVITAR UN TANCAMENT HISTÒRICl’ArmenterA


