INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL
Proper Ple Ordinari : dilluns 28 de gener a
2/4 de 10 h del vespre.
PATGES DE REIS
Tots els nois i noies, a partir de 13 anys,
que vulgueu fer de patges el dia de reis
podeu trucar a l’Ajuntament: 972 57 41 39.
Tots els que us hagueu apuntat heu de
venir a les escoles velles a les 5 h de la
tarda. Procureu portar roba i sabates
fosques i no dur caputxes.
Sopar de la Cavalcada de Reis i PIN de

Fontcoberta amb la Marató

Gener 2019
201
Núm. 233
2

La recaptació de la Marató d'aquest any ha estat
de 1.554,18 €. Moltes gràcies a tots els
voluntaris i col·laboradors per haver donat un
any més el vostre suport a una causa solidària.
BENESTAR SOCIAL
SESSIONS PARC DE SALUT DE MELIANTA

Divendres 11, 18 i 25 de gener d' 1/4 de 10 h a
1/4 d'11 h .
En cas de pluja es portarà a terme al pavelló.

Ajuntament
Fontcoberta

L’Agutzil
de
Paper

Telèfon 972 57 41 39 / Fax 972 58 13 76
ajuntament@fontcoberta.cat/agutzil@fontcoberta.cat
ajuntament@fontcoberta.cat

FESTES DE NADAL
Dissabte 5 de gener

Nadal

CAVALCADA DE REIS

Divendres 11 de gener a les 9 h del vespre
a les escoles velles de Fontcoberta.

A 1/4
4 de 7 h de la tarda els Reis d’Orient
arriba
aran a Vilavenut i repartiran caramels a
tota la mainada. Hi haurà bunyols, coca,
xocollata i refrescs per a tothom.
A 2/4
4 de 8 h de la tarda, els Reis d’Orient
surten de la rotonda de la Farrès, segueixen
pel carrer Mn Pere Campolier, carrer Sant
Feliu i faran a peu el tram del carrer Lázaro
Cárdenas fins al pavelló de Fontcoberta on
els reis rebran a tots els nens i nenes.

L’Ajuntament convida atots els que un any
més hauran col·laborat a la cavalcada de
reis i al PIN de Nadal.
Només s’han de portar els plats i coberts i
ganes de passar-ho bé!!.
Per apuntar-se cal trucar a l’Ajuntament
(972 57 41 39) fins el 10 de gener.

BRIGADA
DE
FONTCOBERTA

VOLUNTARIS

Els reis aniran acompanyats pel grup de
batucada TRIK TRAK d'Olot.
DE

Dissabte 12 de gener a 2/4 9 h del matí al
pavelló
•
•

Llera del Rec d’Espolla fins al pont
Repassada circuit d’Espolla.

Al fina
nal hi haurà xocolata per a tothom.
Diumenge 6 de gener
De 2/4 de 7 h de la tarda fins a les 10 h de
la nit QUINA al pavelló de Fontcoberta.
Organitzada per: Ajuntament de Fontcoberta i
AEIG Pla de l’estany.
l’estany

XXV Fira de les 2 i 4 rodes
Dissabte 2 de febrer
De les 9 h del matí a les 6 h de la tarda al
pavelló de Fontcoberta.
Hi trobaràs:
-Tota mena de recanvis per a motos, cotxes,
bicicletes, tractors i carros.
-Llibres i revistes de vehicles nacionals i
estrangers, tot antic i vell.
Més informació als telèfons 626 835 303
(Rafael) 620 281 169 (S. Callís).
Organitza: Amics de les 2 i 4 rodes i
Ajuntament de Fontcoberta.

CURS DE FOTOGRAFIA

CLUB DE LECTURA

A l'espai jove del pavelló de Melianta
26 de gener, 2, 9 i 16 de febrer de les 10 h
a les 12 h.
Professor: Francesc Molina.
1. Funcionament de la càmera, objectius i
accessoris.
2. Tècnica bàsica. Exposició i enfocament.
3. Composició. Regles fonamentals.
4. Revelat digital i retoc. Introducció al
photoshop.
Es faran activitats pràctiques.
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal
apuntar-se a l'Ajuntament de Fontcoberta
telèfon 972 57 41 39.

Dimecres 23 de gener a 2/4 de 8 h a La
Brasa.
Parlarem del llibre Estupor i Temblores
d’Amélie Nothomb.

Constel·lacions Familiars i Sistèmiques
ACTIVITATS
35è CONCURS DE PESSEBRES
LLIURAMENT DE PREMIS:
Dia 13 de gener de 2019, després de la
missa dominical.
(Els pessebres es podran recollir el mateix
dia del lliurament de premis).
EXPOSICIÓ:
Fins al 13 de gener de 2019 a la capella de
Melianta.
Organitza: Parròquia de
Ajuntament de Fontcoberta.

Fontcoberta

i

Les
Constel·lacions
Familiars i
Sistèmiques permeten solucionar aquelles coses
que suposen un entrebanc per a la nostra vida,
a la vegada que prenem la millor via per
descarregar i facilitar una millor vida als nostres
descendents. Les persones que constel·len
aporten ordre als seus sistemes familiars i els
alliberen de càrregues emocionals mal ubicades.
Els participants com a representants ajuden a
fer la constel·lació d'un altre i també en surten
amb noves solucions pel moment actual de la
seva vida. Que tinguis un 2019 en el que trobis
un lloc per trobar-te a gust a casa en el teu
sistema familiar.
Pròxim taller: a Fontcoberta el diumenge 27 de
gener al matí. Per apuntar-te o més informació:
Renée Thunnissen 618 139 994.

EL TRIOPS MARXAIRE
PLATJA DEL CASTELL-CALA
MARGARIDA (PALAMÓS)
Dia: diumenge 20 de gener de 2019
Dificultat: Baixa.
Horari: Sortida del Centre Social a les 8 h i
arribada abans de les 2 h.
Què cal portar: Esmorzar i beguda. Roba i
calçat adequats.
Estona de caminada: 2 h i 30 minuts
Itinerari: Deixarem els cotxes a la platja del
Castell i anirem resseguint la costa fins a
Palamós passant pel cap Gros. La tornada la
farem més per l'interior.
Observacions:
►Coneixerem el petit poblat de cala s'Alguer,
un dels més fotogènics de la Costa Brava i les
ruïnes del castell de Sant Esteve de la Fosca.
►L’organització no es fa càrrec de cap tipus
de responsabilitat.
Propera sortida: Itinerari megalític i estanys
de la Jonquera (17 de febrer).
Organitza: El Triops Marxaire - Ajuntament de
Fontcoberta.

