INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL
Proper Ple Ordinari : Dilluns 29 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.
Sopar de la Cavalcada de Reis i PIN de
Nadal
Dissabte 13 de gener a les 9h del vespre
a les escoles velles de Fontcoberta.
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-s’ho bé!!
Per apuntar-se cal trucar a l’Ajuntament
(972 57 41 39) fins el 10 de gener.

COMPAREIXENÇA PÚBLICA
DIVENDRES 12 DE GENER
Com és habitual, l’equip de govern farà un
recorregut per la situació actual del
municipi, us exposarem:
• Situació econòmica.
• Principals projectes.
• Projecte d’urbanització de l’antiga
Fontcoberta amb la Marató
carretera de Fontcoberta al seu pas
La recaptació de la Marató d'aquest any ha estat
pel nucli de Melianta.
de 2.069 €€. Moltes gràcies a tots als voluntaris i
col·laboradors per haver donat un any més el seu
A les a8h.
vespre
al .Casal de la Gent
suport
una del
causa
solidària

Gran
No hi falteu !!

BENESTAR SOCIAL

SESSIONS PARC DE SALUT DE MELIANTA
Divendres 112 i 26 de gener de 2/4 de 10h a 2/4
d’11h del matí.
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L’Agutzil
de Paper
Ajuntament
Fontcoberta
Telèfon 972 574 139 / Fax 972 581 376
ajuntament@fontcoberta.cat /agutzil@fontcoberta.cat

FESTES DE NADAL
Divendres
vendres 5 de gener
A 1/4 de 7h de la tarda, els Reis d’Orient
arrib
baran a Vilavenut i repartiran caramels a
tota la mainada. Hi haurà bunyols, coca,
xocollata i refrescs per a tothom
A 2/4
2
de 8h de la tarda, els Reis
d’Orient
Orient surten de la rotonda de la Farrès i
despr
prés de fer un recorregut per Melianta
arrib
baran al pavelló de Fontcoberta. Els Reis
faran a peu el tram del carrer President
Lázaro Cárdenas.
Al fin
nal hi haurà xocolata per a tothom.
Dissabte 6 de gener

BRIGADA
DE
FONTCOBERTA

VOLUNTARIS

DE

Dissabte 20 de gener a les 9h del matí al
pavelló
•
•

Llera del Rec d’Espolla fins al pont.
Recuperació del Camí dels Roures (de
Melianta a la Farrès).

Dijous 25 de gener a les 6h de la tarda
Xerrada sobre Què cal saber del dolor?
al Casal de la gent gran, a càrrec de la
Farmacèutica Gemma Fontbernat.

QUINA al pavelló de Fontcoberta. De 2/4
de 7h de la tarda a les 10h de la nit.
Diumenge 7 de gener
QUINA al pavelló de Fontcoberta. De 2/4
de 7h de la tarda a les 10h de la nit.

XXIV Fira de les 2 i 4 rodes

FOTOGRAFIES DEL PESSEBRE VIVENT
DE FONTCOBERTA

Dissabte 3 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) i 620281169 (S. Callís).
Organitza: Amics de les 2 i 4 rodes i
Ajuntament de Fontcoberta.

ACTIVITATS

34è CONCURS DE PESSEBRES
IMPORTANT!
Canvi
de
data
del
LLIURAMENT DE PREMIS. Serà el
diumenge 7 de gener, després de la missa
dominical.
(Els pessebres es podran recollir el mateix
dia del lliurament de premis).
EXPOSICIÓ:
Del 17 de desembre de 2017 al 7 de gener
a la capella de Melianta.

Organitza: Parròquia de Fontcoberta i
Ajuntament de Fontcoberta

Les persones que vulguin obtenir fotos del
pessebre vivent d’aquest any, ho poden fer
adreçant un correu a pouphoto@gmail.com
demanant les fotos i en Lluís Pou us
facilitarà un enllaç per tal de descarregarles.

Constel·lacions Familiars i Sistèmiques
Les Constel·lacions Familiars ens ensenyen
que, a vegades, hi ha pautes repetitives a les
nostres vides que ens perjudiquen i que ens
són incomprensibles, ja que no responen a cap
vivència pròpia.
Tots nosaltres hem sigut infants i nouvinguts
al nostre sistema familiar i és possible que
carreguem limitacions que no són nostres i que
poden venir del nostres avantpassats.
Buscarem si aquestes limitacions tenen o no
origen sistèmic, i obrir-les i alliberar-les,
agafant només tot allò que també hi ha
disponible per viure una vida més lleugera i
feliç.
Proper taller: diumenge 21 de gener 2018 a
Fontcoberta, al matí.
Per apuntar-te o més informació: Renée
Thunnissen 669.763.493

EL TRIOPS MARXAIRE
CAMÍ DE RONDA: LLANÇÀ- CALA
TAMARIUA (ALT EMPORDÀ)
Dia: Diumenge 21 de gener de 2018
Dificultat: Baixa.
Horari: Sortida del Centre Social a les 8h
del matí i arribada abans de les 2h.
Què cal portar: Esmorzar i beguda. Roba i
calçat adequats.
Estona de caminada: unes 2 hores i mitja.
Itinerari: Platja de Llançà - Port de la Selva
- Cala Tamariua - Port de la Selva.
(Possibilitat d'arribar-nos a la cala Cativa i
a la cala Fornells).
Observacions:
► Deixarem uns cotxes a prop de Port de la
Selva per no haver de desfer camí.
►L’organització no es fa càrrec de cap
tipus de responsabilitat.
Propera sortida: 18 de febrer a Capsec i la
Serra de Malforat (Garrotxa).
Organitza: El Triops Marxaire -Ajuntament
de Fontcoberta.

