JOVENTUT I ESPORTS
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 17 de juliol al 4 d’agost
-1 plaça del 31 de juliol al 18 d’agost
Interessats porteu el currículum a l'Ajuntament
de Fontcoberta abans del 30 de juny.
Amb el suport de la Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya.
INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL
LLAR D’INFANTS ELS PLANÇONS
Publicació de les llistes amb la puntuació
definitiva: 2 de juny de 2017.
Període de matriculació: del 6 al 9 de juny de
2017.
DOCUMENTACIÓ que s’ha de portar:
- Llibre de vacunes
- Targeta sanitària
- 1 fotografia
- Impresos ( que els donarà l’Ajuntament)
- Núm. de compte
BENESTAR SOCIAL
FEM AQUAGYM
L’equip de Fem Companyia ens ha fet la proposta
de practicar Aquagym per a les persones majors
de 65 anys del nostre municipi durant els mesos
de juliol i agost a la piscina de Melianta. L’activitat
és gratuïta.
Només es podrà fer si hi ha un mínim de persones
interessades.
Us podeu apuntar i tenir més informació al Local
del Casal de la Gent Gran de 3h a 5h de la tarda a
la Nati.
CLOENDA DEL FEM COMPANYIA
9 de juny a les 16.30 h al pavelló de Camós.

CASAL RECREATIU DE LA GENT GRAN
.
EXCURSIÓ A l’ALT EMPORDÀ
Dissabte 10 de juny
Sortida
Sortida: a 2/4 de 9h del matí del Casal de la Gent Gran.
Programa
Programa: Visita al Museu de l’Exili a la Jonquera. Visita a
les Bodegues COVIDE de Campmany i degustació de vins.
Dinar al Restaurant ULLASTRE de Sant Climent. Visita
guiada al Monestir de VILABERTRAN.
Preu
Preu: 30 €
Cal aapuntar-se i recollir els tiquets abans del 6 de juny
(Places limitades):Local del Casal de 3h a 5h de la tarda,
Ca l’Estrella: 972 57 53 99, Josep Vilà: 972 57 43 99,
Ernest Boronat: 972 57 30 40
Organitza
Organitza: Casal Recreatiu i Ajuntament de Fontcoberta.
Auto
Autocar subvencionat per l’Ajuntament de Fontcoberta.
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BENESTAR
SOCIAL 2017
FESTES
DE VILAVENUT
FESTA MAJOR 3 I 4 DE JUNY

OBERTURA PISCINA MUNICIPAL
Dissabte, d
dia 17 de juny.
PARCS DE SALUT
Parc Salut Melianta
Melianta: Divendres 2, 16 i 30 de juny de
9,15h a 10,15h
10,15h.
ASSOCIACIÓ DON@
S’informa a totes les associades que el proper 30 de juny
finalitza el termini per realitzar el pagament de la quota
anual.
Catifes de flors
- Melianta: 3 de juny
- Escola Alzina Reclamadora: 8 de juny.
- Fontcoberta: 18 de juny
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
apuntar-se trucar a Pilar Planas al telèfon 972580824
de 12 h a 16 h o dirigir
dirigir-se al local del Casal Recreatiu de
dilluns
luns a dijous de 16 h a 20 h.

Dissabte 3 de juny
- A les 10 h del matí: Caminada popular teatralitzada
i esmorzar.
esmorzar
- A les 11.30 h de la nit: Ball al local social amenitzat
per Supersó.
Supersó
Diumenge 4 de juny
- A les 12 h – Ofici amb acompanyament de la
Principal de Porqueres.
Porqueres Seguidament Cant dels Goigs
i Benedicció dels ulls.
A la sortida dues sardanes i vermut per a tothom.
- A les 5 h de la tarda – a la Plaça Mn. Salvador Pagès
espectacle infantil “ Fem una Festa” amb Jordi
Tonietti.
Tonietti Hi hauran gelats i gominoles per a tothom.
- A les 6:30
6:
h de la tarda – a la Plaça Major Audició
de Sardanes per la cobla La Principal de Porqueres.
A la Rectoria, durant els dies de la festa major hi
hauran diverses exposicions:
. Treballs fets de puntes al coixí i altres labors de les
Puntaires de Banyoles i Comarca.
. Exposició de fotografies del Pessebre Vivent.
. Exposició de pintures
pinture sobre tela, vidre i ventalls de
Lourdes Illa Figueras.
. Exposició de peces i antiguitats restaurades.

REVETLLA DE SANT JOAN 2017

Diumenge dia 11 de juny de 2017
A les 10:30 h del matí i durant tot el dia:
EXPOSICIONS
- Peces i antiguitats restaurades.
- Pintures sobre tela, vidre i ventalls de
Lourdes Illa Figueras.
- Fotografies del pessebre vivent.
- Rams i flors.
- Mostra de les tradicionals catifes de flors de la
festivitat de Corpus.
- 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 10:30 h – Missa solemne a l’església
parroquial de Vilavenut adornada amb catifes de
flors. Es farà també la tradicional processó de
Corpus.
A les 12:00 h – A la Plaça Mn. Salvador Pagès.
Actuació del grup de dansa ARDANS
A les 14:00 h – Dinar popular (Al local social,
antiga escola). Menú: Amanida, fideuà, pollastre,
pa, vi, cava, postres i cafè. Hi haurà taules i
cadires. S’han de portar els estris: plats, gots,
coberts... Places limitades. Per comprar els tiquets
a Can Salvi dia 7 de juny. Preu: 15 euros.
A les 16:30 h: Exhibició de les Colles Castelleres
Esperxats de l’Estany i Els Capgirats de
Castellar del Vallès.
A les 18:30 h – Cantada d’havaneres a càrrec de
“Les Anxovetes”. Acabada la cantada es farà
l’entrega dels premis del concurs de flors.
Seguidament cremat de rom per a tothom.
Organitza: Associació de veïns i Ajuntament de
Fontcoberta.
www.vilavenut.eu, www.fontcoberta.cat

.
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. L’Ajuntament cedeix gratuïtament, les
taules i cadires.
Data límit: Divendres 16 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
pavelló.
Organitza: Comissió de Festes i Ajuntament de
Fontcoberta
Fontcoberta.

CULTURA I EDUCACIÓ
FESTA FINAL DE CURS DE L’ESCOLA ALZINA
RECLAMADORA
Aquest any dedicada a l’Arquitectura.
l’Arquitectura.Divendres 9 de juny
a les 5
5h de la tarda. Seguidament sopar organitzat per
l’AMPA.
ALTRES INFORMACIONS
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA PLA DE L'ESTANY
PREINSCRIPCIONS AL CAU PEL CURS 2017-2018:
A partir del 22 de juny fins al 22 de juliol s’obren les
preinscripcions de Llops (4t
curs de primària), Rangers 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

TALLER DE CONSTEL·LACIONS
CONSTEL·LACION
Les Constel·lacions familiars treballen assumptes
personals del sistema familiar i permeten adonar-se
adonar
que primer t’has de digerir tu, has de digerir
qualsevol aspecte teu, sigui generat a la pròpia
biografia o pel sistema familiar, laboral, emotiu. Has
de respirar i exhalar el que ets, tot el que ets.
Llavors els altres ja no et faran de reflex d’aquells
aspectes en què tu no volies acceptar-te.
acceptar
Això no vol
dir que deixaràs de tenir dificultats amb certes
persones, sinó que t’ho prendràs d’una altra manera,
que no t’afectarà (tant).
Si sents que és el teu moment de participar, com a
representant, observador o constel·lar posa’t en
contacte amb mi.
Pròxim taller: diumenge 25 de juny al matí.
Renée Thunnissen Tel. 669763493
SORTIDA DEL TRIOPS MARXAIRE
TOSSA DE MAR – SANT FELIU DE GUÍXOLS (2ª
Part). Aventura a la Costa Brava: de la cala
Vallpresona a la de Canyerets.
Dia:: diumenge 18 de juny de 2017
Dificultat:
Dificultat Baixa si et quedes a la platja. Mitjana si
vas a les altres cales:
cales
Horari:
Horari sortida del Centre Social a les 8 del matí i
arribada a les 2h.
Què cal portar:
portar Esmorzar i beguda. Roba i calçat
adequats. Banyador.
Banyador
Estona de caminada:
caminada unes 2 hores i mitja.
Itinerari:cala
Itinerari:
Vallpresona – cala del Senyor Ramon –
cala Canyet – cala Canyerets (anada i tornada).
Observacions:
Observacions
Per accedir cal saltar per les pedres. Per accedir a
la del Canyet, per a més seguretat, cal baixar un
tram amb corda.
Qui no vulgui aventura pot quedar-se
queda
a banyar a la
primera cala.
L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
Propera sortida:
sortida sortida nocturna al Puig Clarà (23 de
juliol).
Organitza:
Organitza El Triops Marxaire – Ajuntament de
Fontcoberta.

