JOVENTUT I ESPORTS
Brigada Jove:
L'Ajuntament de Fontcoberta oferta treball temporal
d'estiu als joves d'entre 16 i 18 anys, per a treballar a la
Brigada Municipal Titulació acadèmica: ESO o equivalent.
-1 plaça del 16 de juliol al 3 d’agost.
-1 plaça del 30 de juliol al 17 d’agost.
Interessats porteu el currículum a l'Ajuntament de
Fontcoberta abans del 29 de juny.
Trobareu les bases a www.fontcoberta.cat
Amb el suport de la Direcció General de Joventut de
la Generalitat de Catalunya.
SOPAR D’OBERTURA DE LA PISCINA DE
MELIANTA
Dissabte 16 de juny
Ei Fontcobertins i Fontcobertines!, l’estiu ja s’acosta
i amb ell l’obertura de la piscina, aquest any carregat
de moltes novetats que volem compartir amb tots
vosaltres. És per això que us animem a assistir al
sopar que hem organitzat per celebrar l’inici d’un nou
estiu.
A les 9h del vespre a la piscina.
Menú: Amanida especial, carn a la brasa, postres, pa,
vi i aigua.
Preu: menú adult 13 € . Menú infantil 10€
Per apuntar-vos podeu trucar al 680979542 (Paula
Gausà), 687842436 (Roman Reig)

Més informació properament en programes apart.

AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA PLA DE L'ESTANY
PREINSCRIPCIONS AL CAU PEL CURS 2018-2019:
A partir del 22 de juny fins al 22 de juliol s'obren les
preinscripcions de Llops (4t curs de primària), Ràngers
i Pioners.
S'assignaran les places per ordre d'inscripció i en funció
de les places buides.
Trobareu en una pestanya desplegable el formulari a la
pàgina web aeigpladelestany.hol.es

INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL
LLAR D’INFANTS ELS PLANÇONS
Publicació de les llistes amb la puntuació definitiva:
1 de juny de 2018.
Període de matriculació: del 4 al 8 de
juny.DOCUMENTACIÓ que s’ha de portar:
- Llibre de vacunes- Targeta sanitària
- 1 fotografia- Núm. de compte
- Impresos ( que els donarà l’Ajuntament)
OBERTURA PISCINA
16 de juny. Horari d' 11h a 20h
Les persones que vàreu portar la documentació per
fer el nou abonament, podeu passar per l'ajuntament,
en horari d'oficina,o esperar el dia d’obertura i el
trobareu allà.

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ I
CIVISME – ANIMALS DE COMPANYIATenir un animal de companyia, en aquest cas un gos,
proporciona
moltes
satisfaccions
als
seus
propietaris però també els comporta unes
obligacions. Unes obligacions encaminades a fer-ho
compatible amb tots aquells veïns que lliurement
han decidit no tenir-ne.
Totes aquestes obligacions estan recollides en les
ordenances municipals, en concret en l’Ordenança
Reguladora de la Tinença d’Animals de companyia.
Amb aquest agutzil us fem arribar un resum de
l’ordenança, és bo que tots la coneguem.
En aquesta campanya, també col·locarem uns
plafons repartits en diferents indrets per
recordar i reforçar aquestes obligacions.
Us demanem a tots els propietaris, el compliment
escrupolós
d’aquestes normes, unes normes
encaminades a fer possible la convivència entre els
qui lliurement heu optat per tenir animals de
companyia i els que no.
Entre tots ho hem de fer possible.
Moltes gràcies.
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1a. FESTA DE L’ESPORT
El proper dissabte 16 de juny, al pavelló de
Melianta, celebrarem la 1ª Festa de l’Esport
de Fontcoberta per festejar
“un any de somni” de l’esport al
municipi.
Els equips de futbol, de bàsquet i
de futbol sala han fet una
temporada per emmarcar,
emmarcar per això ens volem
reunir tots plegats, jugadors, directives i
aficionats per acomiadar la
temporada
amb
tots
elshonors.
- A 2/4 de 2h.DINAR
POPULAR
(
Obert
a
tothom)
Arròs, botifarra i xips, gelat i begudes.Preu:8€.
begudes.Preu:8
-Tot
Tot seguit
se
CELEBRACIÓ A “L´AMERICANA”
pels magnífics resultats de la temporada 20172017
2018..
NOTA: Per a la compra de tiquets us podeu
adreç
eçar al Restaurant Ca L’Àngel, als membres
de les juntes dels diferents equips, o també
podeu trucar a l’ajuntament i us farem arribar el
tiquet corresponent.

REVETLLA DE SANT JOAN 2018
Sopar i festa a la plaça de Catalunya
Totes les persones que vulguin sopar a la plaça,
cal que es posin en contacte amb l’Ajuntament
per demanar taules i cadires que l’Ajuntament
cedeix gratuïtament.
Data límit: Divendres 16 de juny.
Cada família s’ha de portar el menjar i la beguda.
Després del sopar, festa amenitzada per:
DISCO MÒBIL SUPERSÓ.
En cas de pluja, tots els actes es faran al
pavelló.
Organitza: Comissió de Festes i Ajuntament de

TRAMESA: Per correu electrònic a l’adreça
ajuntament@fontcoberta.cat, indicant en el text del
missatge el nom i cognoms de l’autor, adreça postal, el
núm. de telèfon de contacte i la localització de la
fotografia presentada.
TERMINIS: Tramesa de les fotografies: Fins el
19/07/2018 . Veredicte del jurat i comunicació als
guanyadors: el 27/07/2018 lliurament dels premis: el
29/07/2018, després del pregó de la Festa Major.
FINALITAT: Les fotografies finalistes s’exposaran a
la Sala d’Actes de Can Jan el dia del lliurament de
premis i durant la Festa Major al pavelló.
Posteriorment passaran aformar part de l’arxiu
documental del municipi de Fontcoberta, les bases
completes es poden trobar a www.fontcoberta.cat
BENESTAR SOCIAL

CULTURA I EDUCACIÓ
FESTA MAJOR DE FONTCOBERTA
III CONCURS DE FOTOGRAFIA
TEMA: Moments i personatges de Fontcoberta i
Vilavenut. Imatges quotidianes de llocs i gent fàcilment
identificables del municipi on es reculli el dia a dia dels
nostres pobles.
CATEGORIES:
A: Absoluta, per a participants de qualsevol edat
residents a Catalunya.
B: Local, per a residents al municipi de Fontcoberta.
Cada participant podrà enviar un màxim de 3 Fotografies i
només podrà optar a un premi. Els veïns de Fontcoberta
opten automàticament als dos premis.
FORMAT: Fotografies inèdites, en format JPEG amb la
màxima qualitat possible, horitzontal o vertical, color o
B/N, sense manipulacions excessives ni fotomuntatges
que alterin la realitat, ni amb continguts que puguin ser
inadequats o ofensius.
PREMIS:
Categoria A: 1r. Premi: 200 € i 2n. Premi: 100€
Categoria B: 1r. Premi: 150€ i 2n. Premi: 50€

FEM COMPANYIA
• Cloenda
Divendres, 8 de juny de 2018 a les 17,30h. al local
social de Can Font de Borgonyà.
• Excursió a la platja de Palamós
Dilluns 18 de juny a la tarda.
Us podeu apuntar i tenir més informació al Casal de la
Gent Gran de 3h a 5h de la tarda amb en Pere.
• Fem Aquagym
Adreçat a persones majors de 60 anys del nostre
municipi durant els mesos de juliol i agost a la piscina
de Melianta.
L'activitat és gratuïta.
Us podeu apuntar i tenir més informació al Casal de la
Gent Gran de 3h a 5h de la tarda amb en Pere.
PARC DE SALUT DE MELIANTA
Divendres 1, 15, 22 i 29 de juny de 2/4 de 10h. a 2/4
d'11h.En cas de pluja es portarà a terme al pavelló.
ASSOCIACIÓ Don@
Curs de Patchwork. Curs gratuït d'iniciació al
Patchwork obert a tothom que estigui interessat.
Els dimarts de 5h. a 7h. de la tarda al local social del
Casal de la gent gran.

CASAL RECREATIU de la GENT GRAN
Xerrada d'Astrologia Dijous 14 de Juny
A les 8h. de la tarda al local del Casal de la Gent Gran.
Vine a conèixer el significat dels esdeveniments dels
Astres i de les Constel·lacions.
Entrada Gratuïta. Places limitades
DISPENSARI MÈDIC
A mitjans de juny el Doctor ampliarà l'horari de
consulta de 8h. del matí a 13h.
Exposició de flors a Banyoles
L’ 1, 2 i 3 de juny l'Ajuntament de Fontcoberta
participa a l'exposició de Flors al Monestir de
Banyoles.
ALTRES INFORMACIONS
BENESTAR SOCIAL
SORTIDA DEL TRIOPS MARXAIRE
DEL REFUGI DE LES CONQUES A LES
ESQUERDES DE ROJÀ (VALLESPIR)
Dies 9 i 10 de juny de 2018
Dificultat: mitjana-alta. El desnivell és d'uns 800 m.
Horari: Sortida del Centre Social a les 4h. de la tarda
del dissabte i arribada cap a les 7h. de la tarda del
diumenge.
Què cal portar: Sac de dormir i estris de neteja
personal. Roba i calçat adequats (podem trobar neu).
Protecció solar i aigua. Alguna cosa per picar per quan
estiguem a dalt.
Estona de caminada: 5h. - 5,30 h.
Itinerari: Prats de Molló -la Preste -refugi de les
Conques, en cotxe. Des d'allà caminarem fins les
Esquerdes de Rojà i tornarem al refugi.
Observacions:
►CAL HAVER-SE APUNTAT PRÈVIAMENT. ES
PREGA CONFIRMAR ASSISTÈNCIA VIA E-MAIL O
ALS TELÈFONS 972580047 (Toni) o 972574788
(Pere).
►Preu aprox. pensió completa uns 60 € (sense
comptar gasolina) descompte per als federats.
►L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
►Propera sortida: dissabte 14 de juliol, nocturna a
Sta. Caterina d'Espasens.
Organitza: El TriopsMarxaire -Ajuntament de
Fontcoberta.

