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 15 de juliol al 2 d’agost.
-1 plaça del 29 de juliol al 16 d’agost.
Interessats porteu el currículum a l'Ajuntament de
Fontcoberta abans del 28 de juny.
Trobareu les bases a www.fontcoberta.cat
Amb el suport de la Direcció General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya.
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PREINSCRIPCIONS AL CAU PEL CURS 2019-2020
A partir del 21 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 provisional:
4 de juny.
Publicació de la llista ordenada definitiva: 18 de juny
Període de matriculació: del 19 al 26 de juny.
DOCUMENTACIÓ que s’ha de portar:
- Llibre de vacunes- Targeta sanitària
- 1 fotografia- Número de compte
- Impresos ( que els donarà l’Ajuntament)
OBERTURA PISCINA
Dissabte 15 de juny. Horari d' 11h a 20h
Si algú està interessat en portar el bar de la piscina aquest
estiu, que contacti amb l’Ajuntament. Tel: 972 57 41 39. Es
donarà prioritat a joves entre 18 i 25 anys.

Tothom qui estigui interessat en tenir enquadernats els
butlletins des del número 33 fins al 48 pot portar-los a
l’Ajuntament fins el 28 de juny.( Preu aproximat: 61 € ).
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DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀNSIT
INFORMACIÓ SOBRE CANVIS DE DOMICILI DEL
PERMÍS DE CIRCULACIÓ
Els ciutadans podeu fer el canvi de domicili del permís
de circulació:
- Presencialment a l'Ajuntament.
- Presencialment a la Prefectura Provincial de Trànsit
(prèvia sol·licitud de cita).
- Per internet a través del registre electrònic (només
persones físiques i amb certificat digital)
- Per telèfon trucant al 060.

L’Agutzil
de
Paper

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

FESTA MAJOR DE VILAVENUT
8 i 9 DE JUNY

BENESTAR SOCIAL
CLOENDA FEM COMPANYIA

Dissabte dia 8 de Juny

7 de juny a les 5 h de la tarda a les antigues escoles de
Galliners.
Properes sortides:
- Sortida a la platja: 20 de juny
- Sortida al cinema: 17 de juliol

A les 10 h del matí: Caminada popular i a l’arribada
vermut per a tothom.
Lloc de sortida Plaça Major
A 2/4 de 9 h del vespre:2n Concurs de truites casolanes
al local social (bases apart)

FEM AQUAGYM
Adreçat a persones majors de 60 anys del nostre
municipi durant els mesos de juliol i mitjans agost a la
piscina de Melianta els dilluns a 2/4 de 7 h de la
tarda.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.

A2/4 de 12 h de la nit: BALL al local social amenitzat
per SUPERSÓ
Diumenge dia 9 de Juny
A les 11h
11 matí, a la Rectoria, obertura de les
exposicions:
exposicions

PARC DE SALUT DE MELIANTA
Divendres 7, 14, 21 i 28 de juny de 2/4 de 10h a 2/4
d'11h.
PARC DE SALUT DE VILAVENUT
Dijous 13 i 27 de juny de 2/4 de 5 h a 2/4 de 6h de la
tarda.
EXPOSICIÓ DE FLORS A BANYOLES
L'Ajuntament de Fontcoberta participa a l'exposició de
Flors al Monestir de Banyoles.
Dies: 31 de maig, 1 i 2 de juny.

-

Treballs fets de puntes al coixí i altres labors de les
Puntaires de Banyoles i Comarca.
Exposicions de pintures a l’oli (paisatges i marines)
de Joan Reig
Exposició de rams i flors.

A la plaça Mn. Salvador Pagès a partir de les 11h:
-

Demostració i exposició de puntes al coixí per les
PUNTAIRES DE BANYOLES I COMARCA.

-

Venda de creps, begudes i coques casolanes per la
FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA.
A les 11 h Ofici amb acompanyament de LA PRINCIPAL
DE PORQUERES. Seguidament Cant dels Goigs i
Benedicció dels ulls.
A la sortida danses catalanes a càrrec de l’ESBART
FONTCOBERTA INFANTIL I JUVENIL.
Seguidament sardanes a càrrec de LA PRINCIPAL DE
PORQUERES i vermut per a tothom.
A les 5 h de la tarda a la Plaça de Ma Batlle espectacle
infantil a càrrec dels ATRAPASOMNIS.
Hi haurà gelats i gominoles per a tota la mainada, gentilesa
de “Gelats La Menorquina” i “Haribo”.
A 2/4 de 7 h de la tarda a la Plaça Mn. Salvador Pagès
Cantada d’havaneres a càrrec de
“LES ANXOVETES”
Seguidament cremat de rom per a tothom.
2n CONCURS DE TRUITES. FESTA MAJOR DE
VILAVENUT 2019
Es proposa per aquest any 2019 un concurs de
truites casolanes.
BASES
- Les truites s’han de portar a l’escola vella el
dissabte entre 2/4 de 9 h i les 9 h del vespre, del
dissabte 8 de juny.
- Han de ser com a mínim de 4 ous i com a màxim
de 10.
- Han de ser farcides a gust de qui la faci.
- Una vegada el jurat hagi determinat la truita
guanyadora es posaran a les taules com un entrant
més del sopar de festa major.
- El veredicte del jurat serà inapel·lable.
- Els premis són els següents:
1r. Premi:Un tomba truites i un lot de vi
2n Premi: 2 ampolles de vi
3r Premi: 1 ampolla de vi
Us animem a concursar!!!!!
Organitza: Associació de Veïns i Ajuntament de
Fontcoberta.www.vilavenut.euwww.fontcoberta.cat

REVETLLA DE SANT JOAN 2019
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 14 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
Fontcoberta.

CULTURA I EDUCACIÓ
FESTA MAJOR DE FONTCOBERTA
IV CONCURS DE FOTOGRAFIA. Fontcoberta 2019
TEMA: Paisatges de Fontcoberta i Vilavenut
Imatges de paisatges del nostre municipi que reflecteixin
l’esplendor de la natura.
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€
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 lalocalització de la
fotografia presentada.

TERMINIS: Tramesa de les fotografies: Fins el
12/07/2019 a les 10 h del matí. Veredicte del jurat i
comunicació als guanyadors: el 22/07/2019.
Lliurament dels premis: el 28/07/2019, 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 a formar part de l’arxiu documental del
municipi de Fontcoberta, Les bases completes es poden
trobar a www.fontcoberta.cat.

ALTRES INFORMACIONS
BENESTAR SOCIAL

SORTIDA DEL TRIOPS MARXAIRE
PUJADA AL CIM DE LA COVIL (2.001 m)
-AMB OPCIÓ AL COSTA PUBILLA (2.053 m)(RIPOLLÈS)
Dia: Diumenge 16 de juny de 2019
Dificultat: Mitjana. Desnivell 450 m i 500,
respectivament.
Horari: Sortida del Centre Social a les 8 del matí i
arribada al voltant de les 6 h de la tarda. És una sortida
de tot el dia.
Itinerari: Sortirem cap a Campelles i continuarem en
cotxe fins al refugi del Pla de Prats. Des d'allà
caminarem cap al refugi obert de la Covil i després cap
als cims abans esmentats.
Estona total de caminada: unes 3h. Si anem al Costa
Pubilla prop de 4h.
Què cal portar: Esmorzar, dinar i beguda. Roba i calçat
adequats.
Observacions:
►Les vistes des dels cims són magnífiques. Pel camí
podem veure també l'avet monumental de la Baga de la
Berruga.
►Ens hauríem d'apuntar ja per a la sortida del 10 i 11
d'agost a la serra de Madrès (Conflent).
►L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
Propera sortida: dissabte 13 de juliol, sortida nocturna
a Serinyà pel Pla de Martís.
Organitza: El Triops Marxaire -Ajuntament de
Fontcoberta.

