BENESTAR SOCIAL

CASAL RECREATIU DE LA GENT GRAN
Els socis que tenen pendent d'abonar la quota
de l'any 2017, poden fer-ho fins a finals de
març.Per a pagar podeu contactar amb:
Estrella Duran:
telèfon 972 57 53 99
Josep Vilà:
telèfon 972 57 43 99
Ernest Boronat:
telèfon 972 57 30 40
Les persones interessades en donar-se d’alta
com a nous socis, poden recollir els impresos al
local del Casal de 3h a 5h de la tarda.
Data límit: 30 de març.
CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN
DEL PLA DE L’ESTANY
Visita a Fontcoberta
Dissabte 11 de març.
A les 9:15 h esmorzar al local del Casal
Recreatiu. Preu: 5 €. A continuació visita
cultural pels indrets del nostre municipi.
Cal apuntar-se al Casal de la Gent Gran (de 3h a
5h de la tarda). Data límit: dilluns 6 de març.
Veure programes a part.
PARC DE SALUT DE MELIANTA
Divendres, 10 i 24 de març de 9:15 h a 10:15 h.
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT DE LA
GENT GRAN
Tots els dilluns de 2/4 de 4h a 2/4 de 5h de la
tarda al Pavelló de Fontcoberta (10€ mes).

DONACIÓ VOLUNTÀRIA DE SANG
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Dilluns 13 de març de 5 h a 9 h del vespre
al pavelló. Recorda que falta sang.
SIGUES SOLIDARI I VINE A DONAR-NE.

És un moment.
Organitza:Associació de Donants de Sang de
Girona. Col·labora: Ajuntament de Fontcoberta.

INFORMACIONS D’INTERÈS MUNICIPAL
Proper ple ordinari: Dilluns 27 de marça 2/4 de
10h del vespre.
Horari de la biblioteca
biblioteca: Dilluns, dimecres i
divendres d’1/4 de 6
6h a les 7h.

20 de març: Punt informatiu al mercat
Punt informatiu sobre la recollida selectiva al
mercat de Melianta.

Unitat Mòbil ITV per a tractors i ciclomotors.
Dimecres, 29 de març de 9h a 12h (la recepció de
vehicles es realitza fins a 15 minuts abans de la
finalització del servei) a l’aparcament del Pavelló.
S’haurà de reservar cita prèvia a través del web:
www.citaprevi
www.citaprevia.cat o bé trucant al 972.49.29.12.
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APLEC DE LA MARE DE DÉU DE LA FONT

26 DE MARÇ DE 2017
A les 12h
12 del matí: Missa solemne. A la sortida,
CONCERT per la CORAL DE FONTCOBERTA.
A les 2h
2 de la tarda: Arrossada popular.
A les 4h
4 de la tarda: Funció mariana.
A 2/4 de 5h
5 de la tarda: Audició de sardanes
per la cobla LA PRINCIPAL DE PORQUERES.
CURSET DE SARDANES.
SARDANES
Per a l'arrossada es poden adquirir els tiquets a:
Fontcoberta: Bar La Brasa – Restaurant Ca
l’Àngel - Ca l'Estrella – Supermercat-carnisseria
Lídia / Banyoles:
Banyoles Plàstics Bonaventura.
Preu: 10 euros.
euros
Menú: Arròs, pollastre, pa i patates xips.
Tothom
othom s'ha de portar els estris pel dinar:
plats, gots, forquilles, taules, cadires, etc
Data límit de venda de tiquets: dijous 23 de
març. Servei de bar i aparcament.
En cas de pluja, l'arrossada es farà al pavelló de
Fontcoberta. Més informació en programes a
part.
Organitza: Parròquia de Fontcoberta, la
Comissió de l'Aplec i l’Ajuntament de
Fontcoberta.

CARNESTOLTES

Dissabte 11 de març del 2017 a les 16:30 h
davant de la llar d’infants arriba:
EL CARNESTOLTES DE MELIANTA!!!
Tots amb una disfressa anirem o sinó al Tren
Pinxo no pujarem. Saltarem, ballarem i
cantarem pels carrers de Melianta amb
animació d’en Miquel de Circ Nick i acabarem al
parc de l’escola amb una gran XOCOLATADA.
El rei Carnestoltes diu:
Qui vulgui xocolata una disfressa ha de portar
o sinó la festa fondrà.
Us hi esperem a tots!!!
Organitza: AMPA Escola Alzina Reclamadora,
AMPA Llar d’infants Els Plançons i Ajuntament
de Fontcoberta.
ACTIVITATS

TRIOPS MARXAIRE
PIC DE L’ÀLIGA I ZONA
ROSES (ALT EMPORDÀ)

MEGALÍTICA

DE

►Dia: Diumenge 19 de març de 2017
►Dificultat: mitjana. Uns 12 km i 550 m de
desnivell.
►Horari: Sortida del Centre Social a les 8h del
matí i arribada cap a 2/4 de 3h.
►Què cal portar: Esmorzar i beguda. Roba i calçat
adequats.
►Estona de caminada: unes 4 hores.
►Itinerari: Olivars de Mas Oliva – puig de l’Àliga –
Mas can Causa – font de la Vic – zona megalítica del
dolmen de la Creu d’en Cobertella.
►Observacions:

-TENIM UN GUIA LOCAL, L’ALBERT SIMON, QUE
ENS ACOMPANYARÀ EN TOT EL TRAJECTE.

- És una volta circular molt panoràmica sobre la badia de
Roses, el cap Norfeu i la cala Montjoi, a més de veure
dolmens i menhirs.
- L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
►Propera sortida:dia 2 d’abril Castell d’Hostoles i
gorgues de les Planes.
►Organitza:
El Triops Marxaire -Ajuntament de
Fontcoberta.
CASTELL D’HOSTOLES I GORGUES DE LES PLANES
►Dia: diumenge 2 d’abril de 2017.
►Dificultat: mitjana – baixa. Uns 200 m de desnivell.
►Horari: Sortida del Centre Social a les 8h del matí i
arribada a les 2h.
►Què cal portar: Esmorzar i beguda. Roba i calçat
adequats.
►Estona de caminada: unes 3 hores.
►Itinerari: Aparcarem al cementiri i deixarem algun
cotxe a la fàbrica Monter. Anirem a les gorgues de la
Plana i de la Pedrera d’en Biel abans de pujar al Castell.
Finalment anirem a la gorga més gran: la de Santa
Margarida.
►Observacions:
- El castell té una vista molt bonica de la vall i les
gorgues que són tan espectaculars com desconegudes: us
sorprendran!
- L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
Organitza: El Triops Marxaire – Ajuntament de
Fontcoberta.

CONSTEL·LACIONS FAMILIARS I
SISTÈMIQUES
Les constel·lacions familiars mostren i ajuden a
desfer els nusos que hi ha en els vincles de les
persones d’un sistema familiar, laboral. Aquests
nusos ens descol·loquen, ens lliguen, no ens
permeten desenvolupar tot el nostre potencial, la
nostra funció. Una vegada desfets aquests nusos,
la vida i l’amor flueixen a través nostre amb més

facilitat, ja que al cap i a la fi totes les històries
humanes van d’amor: amors cecs, recerca
d’amor, desamor, amor propi autoestima, amor
sincer, amor de parella...
Proper taller: diumenge 19 de març al matí.
Per apuntar-se o obtenir més informació: Renée
Thunnissen. Tel. 669763493.

Presentació del llibre

QUI TÉ ROBA PER RENTAR?

Rentadors,
safareigs i vivers
del Pla de l’Estany

Divendres 3 de març a 2/4 de 8 del vespre a
la Biblioteca de Fontcoberta.
La presentació anirà a càrrec de Jaume
Colomer, historiador local amb la presència
dels autors Joan Anton Abellan i Ramon
Casadevall.

Brigada de Voluntaris
A partir d’aquest gener la brigada funcionarà
per objectius i es crearà una base de dades
per poder avisar a tothom a cada actuació.
Per apuntar-vos podeu trucar a l’Ajuntament.
Tel 972574139

