Juliol 2017
INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL
Ple ordinari : Dilluns 31 de juliola 2/4 de 10h
del vespre.
Ajuntament: Durant els mesos de juliol i
agost, els dimecres al matí, l’Ajuntament
romandrà tancat.
Pavelló de Fontcoberta: El Pavelló romandrà
tancat del 22 de juliol fins el 27 d’agost.
Biblioteca: La biblioteca estarà tancada els
mesos de juliol i agost.
Escola Bressol: El dimecres 19 de juliol a les
17:30 hores hi ha la primera reunió
informativa pel curs 2017-2018.
ALTRES INFORMACIONS

SORTIDA DEL TRIOPS MARXAIRE
1ª CAMINADA NOCTURNA DEL TRIOPS
MARXAIRE: MELIANTA – PUIG CLARÀ
Dia: Dissabte 22 de juliol de 2017
Dificultat: Baixa
Horari: Sortida del Centre Social a les 9:30h
del vespre i arribada cap a la 1h de la nit.
Què cal portar: Un frontal, roba i calçat
adequats. Alguna cosa per menjar i beure
cadascú i també per compartir.
Estona de caminada: unes 2 hores i mitja.
Itinerari: Melianta-Platja d’Espolla-UsallUrbanització Mas Casadevall-Puig Clarà.

Observacions
Observacions:
La caminada està oberta a tothom a qui li agradi
una experiència com aquesta, sigui assidu al Triops
Marxaire o no.
L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
Organitza
Organitza: El Triops Marxaire – Ajuntament de
Fontcoberta.
AGRU
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA DEL PLA DE
L’ESTANY
PREINSCRIPCIO
PREINSCRIPCIONS AL CAU PER AL CURS 20172018.
A partir del 22 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.
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FESTA MAJOR
FONTCOBERTA 2017

Dies 30 de juliol, 3, 4, 5, i 6 d’agost
Diumenge, 30 de juliol
A les 8 h del matí: Partit de futbol dels
veterans i caminada.

TALLER DE CONSTEL·LACIONS
Les Constel·lacions familiars i sistèmiques pretenen
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 per al moment
actual de la seva vida.
Pròxim taller: diumenge 23 de juliol al matí. Per
apuntar
apuntar-se o més informació Renée Thunnissen Tel.
669763493

A 2/4 de 7 h de la tarda a Can Jan de la
Farrés
Pregó de Festa Majora càrrec d’Adrià
Mitjavila,
Mitjavila campió del món doble escull pes
lleuger Sub 23.
23
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BENESTAR SOCIAL

CONCURS DE FOTOGRAFIA

JOVENTUT I ESPORTS

TEMA: Petits grans detalls de Fontcoberta
Imatges preses dins del municipi de Fontcoberta
que mostrin detalls del patrimoni arquitectònic.
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
nifotomuntatges que alterin la realitat, ni amb
continguts que puguin ser inadequats o ofensius.
PREMIS:
250 € per al guanyador de la categoria A
150 € per al guanyador de la categoria B
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 la
localització
de
la
fotografia
presentada.
TERMINIS:
Tramesa de les fotografies: Fins el 21/07/2017 a
les 10 h del matí.
Veredicte del jurat i comunicació als guanyadors: el
27/07/2017
Lliurament dels premis: el 30/07/2017
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
www.fontcoberta.cat
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MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
DILLUNS 10 de juliol Fontcoberta i Vilavenut es
mullen per l'Esclerosi Múltiple.
Vine a la piscina de Melianta, a
partir de les 3h de la tarda fins a
les 8h del vespre.
Neda i fes
una sessió d’aquagym. Col·labora i
dóna el teu donatiu per una bona
causa.
PARCS DE SALUT
Parc de salut de Melianta: Divendres 14 i 28 de juliol
de 9:15 h a 10:15h.
ASSOCIACIÓ DON@
Curset de Puntes al Coixí
L’Associació Don@ organitza un curset gratuït de
puntes al coixí els dissabtes dels mesos de juliol i
agost de 10 h a 12 h del matí. No cal portar material.
Per a més informació o per apuntar-se trucar a Pilar
Planas al telèfon 972580824 de 12 h a 16 h o dirigirse al local del Casal Recreatiu de dilluns a dijous de
16 h a 20 h.

Nits sota la Lloca 2017
Els dies 30 de juny i 7 de juliola la plaça de
la Lloca,amb música, màgia i monòlegs.
30 de juny: LOBATOGONSALES “el mundo al
revés” +MAG ORIOL a les 22h.
7 de juliol: DANI LAGI monologuista + Concurs
de coques a les 22h.
Cada dia servei de barra i entrepans a partir de
les 21h. Vine a fer el Gintònic!!! Preus populars.
Et proposem el menú:
Entrepà + tall de coca + beguda = 5,5€
Concurs de coques el 7 de juliol
Concurs de coques casolanes obert a tothom.
Votació popular i premi a la més bona i original.
En cas de pluja es farà a Can Jan.

PISCINA

Dissabte, 8 de juliol
A 2/4 de 9 del vespre Spinning a la piscina.
Més informació i inscripcions a la piscina.

CASAL RECREATIU DE LA GENT GRAN
Fem Manualitats
Socis / -es, si voleu passar una bona estona, veniu al
Casal tots els dimecres de 5h. a 7h. de la tarda al
taller de manualitats. Comencem el 13 de setembre.
Activitat gratuïta.
Us podeu apuntar fins a finals d’agost a la Nati, en
l’horari del Casal.

Cursets de Natació 2017. Piscina de Melianta
Juliol i agost. Horari: Tardes de 5h a 6h.
Preus Abonats: 85€ (tot el mes),
60€ ( quinzena).
No abonats:
100€ (tot el mes),
75€ ( quinzena).
Inscripcions a les oficines de l’Ajuntament.

