L'AGUTZIL DE PAPER
Ajuntament de Fontcoberta - Agost 2019 - Núm.240

ajuntament@fontcoberta.cat / agutzil@fontcoberta.cat
Telèfon 972 574 139 / Fax 972 581 376

Festa Major
Fontcoberta2019
Dies 1 ,2 ,3 i 4 d’agost
DIJOUS, 1 D'AGOST.
Cinema a la fresca
A les 10 h del vespre davant el pavelló
projecció de la pel·lícula
-CampeonesServei de bar i entrepans.
DIVENDRES, 2 D'AGOST
Teatre
A les 10 h de la nit davant del pavelló
Representació a càrrec del Traster
Teatre de Fontcoberta de l’obra Ens ha
caigut la sogra. Una comèdia de riure
en 3 actes.
Obra del Sr. Lluís Coquard
Repartiment per ordre d'aparició.
Personatges
Actors
Montse
Clàudia Gratacós
Jordi
Arnau Soler
Isabel
Olga Jordà
Francina
Agnès Ramos
Ferran
Lluís Freixa
Joana
Fàtima Roura
Quirze
Marc Sánchez
Àurea
Cristina Freixa
Direcció: Mª Teresa Colprim
Llum i so: Josep Serra i Marga Muñoz

Decorats i muntatge: Traster Teatre de
Fontcoberta.
Servei de bar i entrepans.
DISSABTE, 3 D'AGOST
Gimcana popular per Melianta
davant del Pavelló.
Incripcions: 9:30 h del matí.
Inici gimcana: 10:00 h del matí.
Gimcana obert a tothom, el recorregut
serà dins de Melianta.
Us hi esperem! Ens ho passarem molt
bé...!
Organitza: Laclika
Festa de l’Escuma
A les 2/4 de 12 h del matí davant del
pavelló.
Campionat de Botifarra Local
A 2/4 de 5 h de la tarda inscripcions
al pavelló. Seguidament Campionat.
Tallers de circ viu i riu
A partir de les 5 h de la tarda al
pavelló.
Malabars, bicicletes estrambòtiques,
monocicles,
slackline,
corda
d’equilibris,
activitats de
coordinació i
moltes més

activitats relacionades amb el circ.
Inflables d’aigua tota la tarda i
exhibició de judo a càrrec de la
judoca Fàtima Ribot.
Taller de batucada
A partir de les 5 de la tarda al pavelló.
D'una forma lúdica i divertida aprèn a
tocar ritmes diferents de percussió.
Missa per als difunts
A les 6 de la tarda a l’església de
Melianta.
Country
A partir de 2/4 de 8 de la tarda
davant del pavelló per en Joan i la
Montse.
Sopar de germanor
A les 9 del vespre a l’esplanada Trem
al costat del camp de futbol.
(Meló amb pernil, xurrasco, botifarra i
pollastre, pastís, aigua,
vi, pa, cava, cafè.)
Col·laboració: 15 €. Data límit 1
d’agost.
Menú infantil
(Pollastre, gelat, pa, refresc i aigua)
Col·laboració: 8 euros, data límit 1
d’agost.
Tiquets a Ca l’Estrella i a SupermercatCarnisseria Lídia.
Cal portar plats, coberts i gots.
En acabar el sopar ball amb
Remember Music Show per
amenitzar la vetllada.
Durant tota la tarda hi haurà servei de
bar.
Organitza: Ajuntament de Fontcoberta
i Comissió de Festes.

DIUMENGE, 4 D'AGOST
Ofici solemne
A les 12 del migdia a la parròquia de
Fontcoberta amb acompanyament de
la cobla Baix Empordà.
A la sortida Mitja audició de sardanes
i vermut.
Concert de música catalana
A les 8 de la tarda a càrrec del Grup
Millenium davant del pavelló.
Seguidament Ball a càrrec del Grup
Millenium.
Servei de bar i entrepans.
En cas de mal temps tots els actes es
fan dins el pavelló.
La comissió es reserva el dret de
modificar el programa.

Benestar
Social
El Casal de la Gent Gran de
Fontcoberta romandrà tancat del 5 al
26 d'agost.
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 obtenir més
informació a la piscina.
Parcs de Salut
Parcs de salut de Melianta i Vilavenut:
Durant els mesos de Juliol i Agost no
hi haurà activitats degut a la calor.
ASSOCIACIÓ DON@
Festa Major de Fontcoberta.
Exposició de labors a Can Jan de la
Farrès.
L'exposició es durà a terme el
diumenge 28 de juliol a partir de 2/4

de 7 de la tarda, fent-la coincidir amb
el pregó de la festa major.
Organitza: Associació Don@ i
l'Ajuntament de Fontcoberta.

Cultura
Gran Teatre del Liceu
Cavalleria Rusticana, de Pietro
Mascagni.
21/12/2019 a les 20h.
Alagna i Pankratova protagonitzen
una de les
produccions
més
aclamades de
la Royal
Opera House.
90€. Seients a platea.
Les reserves es podran realitzar del
01/08/2019 a 01/09/2019 a la web de
l'Ajuntament fontcoberta.cat o
directament a les oficines de
l'ajuntament.
El pagament es farà a partir del mes
d'octubre.
Places limitades.
Club de lectura
El proper 4 de setembre a les 19:30 h
al Restaurant la Brasa. Es comentaran
les diverses lectures d'estiu.

Joventut i
Esports
Pilates
Els dimecres de les 20:30 h a 21:30 h,
al pavelló. Preu 28€/mes.
Comença el 2 d'octubre.
Professora: Sandra Ferrer
Més informació al tel. 972 574 139.
Gimnàstica de manteniment
Els dimecres de les 20:00 h a 21:15 h al
pavelló. Preu 27€/mes.
Comença el 4 de setembre.

Professora: Carme Muxí.
Exercicis per mantenir el cos fort i
flexible i corregir els mals hàbits
posturals.
Més informació al tel. 645 187 763.
Gimnàstica terapètutica
Els dilluns de 15:30 h a 16:30 h, al
pavelló.
Começa el 16 de setembre.
Professora: Judith Jacomet.
Preu 10€/mes.
Organitzat per la Coordinadora Jubilus
i l'Ajuntament al tel. 972 574 139.
Escola de tennis a Fontcoberta
Aprèn a jugar a tennis d’una manera
fàcil i divertida a la pista municipal.
Horaris de dilluns a divendres de
17:00h a 19:00h
Vine a jugar a tennis i diverteix-te !!
Inscripcions online obertes a la nostra
web www.tactictennis.com
Més informació al tel. 660 406 834.
Festa de l'Esport
Enguany volem que la festa sigui
global, és a dir, que hi pugui participar
tothom i s'hi incloguin tots els esports,
no solament els que es practiquen a
les nostres
instal·lacions.
Us demanem
que tots
aquells
esportistes, a
partir de
juvenil en
amunt, que hàgiu participat en
campionats, curses o competicions
reglades, siguin les que siguin i hagi
obtingut algun èxit rellevant (haver
guanyat o obtingut medalla en alguna
competició, o haver entrat en alguna
final, etc.) ens ho comuniqueu al
telèfon de l'Ajuntament 972 574 139.

Activitats
NOVA CAMPANYA D'EXCAVACIÓ AL
JACIMENT DE ROCA FORADADA DE
MELIANTA.
Del 30 de juliol al 10 d’agost
tindrà lloc la 6a intervenció al
jaciment neandertal de Roca
Foradada, a
prop de la
Platja
d’Espolla.
Una desena
d’estudiants
d’arreu de
l’estat Espanyol miraran de localitzar
més evidències neandertals a prop de
casa nostra.
Per a tots aquells interessats en el
nostre patrimoni, sabeu que els
podeu visitar en horari laboral i, molt
amablement, els directors us
explicaran, a peu de jaciment,
els treballs que s’estan realitzant.

Informació
d'Interès
Municipal
Cita prèvia amb l'alcalde.
Nou horari de Visita: de dilluns a
divendres de 2/4 de 7 h a les 8 h de la
tarda.
Sol·licita hora trucant al telèfon de
l’Ajuntament 972 574 139.
Ple ordinari: dilluns 2 de setembre a
2/4 de 8 h del vespre.
Biblioteca: la biblioteca estarà tancada
els mesos de juliol i agost.
Ajuntament: el proper divendres 2
d’agost l’Ajuntament romandrà tancat
per festa local.

Recollida de trastos voluminosos.
L'ajuntament recorda la recollida de
mobles i trastos voluminosos a
domicili per millorar la imatge de
Melianta.
Aquest servei
està
especialment
valorat per
aquells qui
no tenen un
mitjà de transport propi i que no es
tracti d'una gran quantitat de trastos.
Recollida cada dijous. Cita prèvia
almenys 24 h abans al tel. 972581858.

Altres
Informacions

Activitats d'Estiu a la Piscina
Actuació de la Colla Castellera
Esperxats de l'Estany i Banyada
nocturna.
13 d'agost de 21:00 h a 23:00 h
Masterclass de Spinning. Vine a fer
spinning a la piscina. Divendres 9
d'agost de 20:30 h a 21:30 h.
Campionat de natació popular.
El dissabte 10 d'agost vine i guanya un
sopar al restaurant de la piscina.
Competició per relleus, l'equip que
faci més piscines dins d'un temps
determinat serà el guanyador.
Actuació de Rock amb versions dels
anys 80 i 90 de la mà de Toni Vives.
23 d'agost de 21:00 h a 23:00 h
Actuació de Màgia i banyada
nocturna.
31 d'agost de 21:00 h a 23:00 h

