INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL

Proper Ple Ordinari : dilluns 30 de gener. A 2/4
de 10h 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 5h de la tarda.

Fontcoberta amb la Marató
La recaptació de la Marató d'aquest any ha estat
de 2.322,10 € €. Moltes gràcies a tots els
voluntaris i col·laboradors per haver donat un any
més el seu suport a una causa solidària.
Club de lectura
Dimarts 10 de gener a 2/4 de 8h a la
biblioteca.
Comentarem el llibre El temps de les cireres
.de la Montserrat Roig

Sopar de la Cavalcada de Reis i PIN de Nadal
Divendres 13 de gener a les 9h del vespre a les
escoles velles de Fontcoberta.

Divendres 13 i 27 de gener d’1/4 de 10h a 1/4 d’11h
del matí.

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

ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN DINS DEL
PROGRAMA FEM COMPANYIA

DE

Trobada de voluntaris per
actuacions de la temporada

les

preparar

A Fontcoberta: divendres 20 de gener a les 8h
del vespre al pavelló.
A Vilavenut: dissabte 21 de gener a les 10 h del
matí.

L’Agutzil
de

Núm. 209

Paper
Núm. 158

Ajuntament
Fontcoberta

Telèfon 972 574139 / Fax 972 581376
ajuntament@fontcoberta.cat /agutzil@fontcoberta.cat

BENESTAR SOCIAL

SESSIONS PARC DE SALUT DE MELIANTA

BRIGADA
DE
VOLUNTARIS
FONTCOBERTA I VILAVENUT

Gener 2017

Fem Clic
Clic: del dilluns 28 de novembre al 6 de març.
A les 11 h al Casal de la Gent Gran
Gran.
Fem Smartphone
Smartphone: del dilluns 13 de febrer al 6 de
març a les 10 h al Casal de la Gent Gran.
Fem Ruta; dimecres 8 de febrer a les 4h de la
tarda
tarda.
Convidem a la gent d’ Esponellà.
Us proposem un intercanvi entre dos municipis.
En aquesta ocasió, ens convertim en un poble
amfitrió per a rebre la gent gran d'un altre
municipi a la qual li mostrarem els nostres llocs més
emblemàtics i compartirem un berenar de
ger
germanor.

FESTES DE NADAL

Diumenge
umenge 1 de gener
/4 de 7h de la tarda fins a les 10h de la
De 2/
nit:: QUINA
Q
al pavelló de Fontcoberta.
Dijous
jous 5 de gener
A 1/4
4 de 7h de la tarda. Els Reis d’Orient
arriba
aran a Vilavenut i repartiran caramels a
tota la mainada. Hi haurà
bunyols, coca,
xocolat
ata i refrescs per a tothom.
A 2/
/4 de 8h de la tarda, els Reis d’Orient
surten de la rotonda de la Farrès i després de
fer un recorregut per Melianta arribaran al
pavell
lló de Fontcoberta. Al final hi haurà
xocola
lata per a tothom.
Els acompanyaran el grup de xaranga Bufant
Fort StreetBand.

SERVEI DE PODOLOGIA:

Divendres
vendres 6 de gener

Nou

A less 6h de la tarda. QUINA al pavelló
de Fo
ontcoberta.

horari !!Tardes, del segon dimecres de cada

mes.
Per demanar hora cal trucar al telèfon 646096066

33è Concurs de Pessebres

XXII Fira de les 2 i 4 rodes
Dissabte 4 de febrer
De les 9h del matí a les 6h 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 626835303
(Rafael) S. Callís (620281169).
Organitza: Amics de les 2
Ajuntament de Fontcoberta.

i

4

rodes

i

Lliurament de premis el diumenge dia 8 de gener,
després de la missa dominical.
Els pessebres es podran recollir el mateix dia.
Recordeu que fins al 8 de gener estaran tots els
pessebres exposats a la Capella de Melianta.
Organitza:
Parròquia de Fontcoberta
i
Ajuntament de Fontcoberta.
Constel·lacions Familiars i Sistèmiques
En els tallers de Constel·lacions es generen
imatges gràcies a les persones participants,
imatges de solució en la mesura que fan evident
allò que la client no ha vist amb suficient claredat o
que no ha vist mai.
La Constel·lació no corregeix un error, dóna
visibilitat al que és, corregeix falses imatges
interiors, la qual cosa reporta estabilitat interior i
és terapèutic, tant per qui constel·la com per qui hi
participa com a representant. El simple fet
d’adonar-nos com som capaços de complicar-nos la
vida per imatges interiors errònies ens dóna la clau
de solució de molts malestars.
Taller diumenge 22 de gener de 2017. Més
informació Renée Thunnissen Tel. 669763493.

ACTIVITATS

ANEM A TEATRE A BARCELONA
« GENTE BIEN » de La Cubana el dissabte 11 de
febrer. Per a més informació i per apuntar-se al
local de l’Associació al Casal de la Gent Gran de
dilluns a dijous de 5 h a 8 h.
Teniu temps fins al 20 de gener.

CAMÍ DE RONDA: TOSSA – SANT FELIU DE
GUÍXOLS (LA SELVA – BAIX EMPORDÀ)
Dia : Diumenge 8 de gener de 2017
Dificultat: Baixa. Es travessen trams boscosos d’un
cert desnivell, però sense massa dificultat.
Horari: Sortida del Centre Social a 2/4 de 8h del
matí (mitja hora abans de l’habitual) i arribada a
les 2 h.

Què cal portar: Esmorzar i beguda. Roba i
calçat adequats.
Estona de caminada:unes 3 hores.
Itinerari: Tossa – Cala Bona – Cala Pola – Cala
Giverola i Cala Futadera.
Observacions:
• Deixarem uns cotxes al final del trajecte per
no haver de desfer camí.
• Podeu aprofitar per apuntar-vos al sopar del
dissabte dia 14 de gener.
• L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
Propera sortida: febrer (data a confirmar): Vall
de Llémena (Canet d’Adri).
Organitza: El Triops Marxaire-Ajuntament de
Fontcoberta.
13è
SOPAR-VETLLADA
MARXAIRE

DEL

TRIOPS

Dia:dissabte 14 de gener de 2017.
Horari i lloc: A les 9h. del vespre, a les Escoles
Velles de Fontcoberta.
Què cal portar: Plats, gots, coberts i ganes de
passar-ho bé.
Descripció de vetllada:
Sopar (amanida, pica-pica, carn a la brasa, pa,
beguda, postres i cafè, així com un tast de la
ratafia d’enguany “15 anys”). Seguidament,
projecció de les fotos de les sortides de l’any
2016.
Preu: Ja es concretarà (uns 15€ )
Observacions: Hi hauran sortejos i es posaran a
la venda alguns articles.
Què cal fer per venir: Apuntar-se als telèfons
972581016 (Miquel Mitjavila) o 972574788
(Pere Llorens), fins al dijous 12 de gener.

