INFORMACIÓ D INTERÈS MUNICIPAL
Ple ordinari : Dilluns 30 de juliol a 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 23 de juliol fins el 19 d agost.
Biblioteca: La biblioteca estarà tancada els
mesos de juliol i agost.
Escola Bressol: El dilluns 30 de juliol a les 7h
de la tarda hi ha la primera reunió informativa
pel curs 2018-2019.
Cursets de Natació 2018 a la Piscina de
Melianta
Juliol i agost. Horari: Tardes de 5h a 6h i de
6h. a 7h.
Preus Abonats: 85 € (tot el mes).
60 € ( quinzena).
No abonats:
100 € (tot el mes).
75 € ( quinzena).
Inscripcions a les oficines de l Ajuntament.

Estona de caminada: unes 2 hores.
Itinerari: Escoles Velles de Vilavenut - Serra Pelada
- Pi d'en Donai – Sta. Caterina d'Espasens
Observacions:
►La caminada està oberta a tothom qui li agradi una
experiència com aquesta, sigui assidu al Triops
Marxaire o no.
►La tornada es farà per on es decideixi aquell mateix
dia.
►L organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
Organitza: El Triops Marxaire - Ajuntament de
Fontcoberta.
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA DEL PLA DE L ESTANY
PREINSCRIPCIONS AL CAU PEL CURS 2018-2019
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

ALTRES INFORMACIONS

Brigada de voluntaris

2ª CAMINADA NOCTURNA DEL TRIOPS
MARXAIRE:
VILAVENUT-STA. CATERINA D'ESPASENS
Dia: Dissabte 14 de juliol de 2018
Dificultat: Baixa
Horari: Sortida del Centre Social a les 9:30 del
vespre i arribada cap a la 1 de la nit. Caldrà
organitzar cotxes per anar a Vilavenut.
Què cal portar: Un frontal. Roba i calcat
adequats. Alguna cosa per menjar i beure per a
cadascú i per compartir.

El proper 29 de juliol inaugurarem l Itinerari
Cultural de la Platja d Espolla. Per aquest motiu,
aquest mes haurem de fer-hi més d una actuació.
Ens trobem tots els voluntaris habituals i els que
es vulguin afegir els dissabtes 21 i 28 a 2/4 de
8h. del matí a l aparcament de la Platja.
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FESTA MAJOR
FONTCOBERTA 2018
29 de juliol, 3, 4 i 5 d agost

Diumenge 29 de juliol
A les 8 h del matí: Partit de futbol dels
veterans i caminada.
INAUGURACIÓ DE L ITINERARI CULTURAL
DE LA PLATJA D ESPOLLA
(Ajuntaments de Fontcoberta i Porqueres)
A les 11h. del matí ens aplegarem a l aparcament
de la Platja d Espolla (darrera la zona industrial
de Melianta) per fer l acte d inauguració d aquest
itinerari cultural que transcorre entre els
municipis
de
Fontcoberta
i
Porqueres.
A 1/4 de 12h. Parlaments de les autoritats;
tallada de la cinta que obre el recorregut i
descoberta d una placa amb el nom de les
empreses i entitats que han col·laborat en la
realització d aquest itinerari.

A 2/4 de 12h. Descoberta dels diorames
dissenyats pels responsables de l Escola d art
i Disseny d Olot i explicacions dels padrins de
l Itinerari: Ernest Costa i Savoia i Jaume
Colomer Feliu.
Tot seguit visita guiada amb comentaris dels
principals elements del recorregut.
L acte acabarà sobre quarts de dues a la
roureda d Espolla on se servirà un vermut
popular.
Us hi esperem!
A 2/4 de 7 h de la tarda a Can Jan de la
Farrés, Pregó de Festa Major a càrrec de
Josep Vilà Morató.
En acabar lliurament de premis del concurs de
fotografia Moments i personatges de
Fontcoberta i Vilavenut.
Tot seguit actuació d Evann duet i refrigeri
per a tots els assistents.
III CONCURS DE FOTOGRAFIA
TEMA:
Moments
i
personatges
de
Fontcoberta i Vilavenut.
Imatges quotidianes de llocs i gent fàcilment
identificables del municipi on es reculli el dia
a dia dels nostres pobles.
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 la localització de la
fotografia presentada.
TERMINIS: Tramesa de les fotografies: Fins el
19/07/2018. Veredicte del jurat i comunicació als
guanyadors: el 27/07/2018. Lliurament dels premis: el
29/07/2018, 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

BENESTAR SOCIAL
El Casal de la Gent Gran de Fontcoberta: Romandrà
tancat del 6 al 27 d'agost.
Dispensari Mèdic
A partir del dia 20 de juny, hi haurà nou horari del
metge.
Dimecres de 8:15h a 13:30h visitarà el metge Juan
Carlos Salazar.
Dimecres de 10:00h a 13:30h visitarà la infermera
Marta Duran.
PARCS DE SALUT
Parc de salut de Melianta: Divendres 6, 13, 20 i 27 de
juliol.

MULLA'T

PER

L'ESCLEROSI

MÚLTIPLE

DILLUNS 9 de juliol Fontcoberta es mulla 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 dona un donatiu per a una bona causa.
Fem Aquagym
Adreçat a persones majors de 60 anys del nostre
municipi durant els mesos de juliol i agost a la
piscina de Melianta.
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.
ASSOCIACIÓ DON@
L´Associació Don@ està preparant una exposició
de flors, manualitats i labors per a la festa Major
de Fontcoberta en el pavelló els dies 3, 4, 5 d
agost.
Si algú vol col·laborar amb plantes, flors i centres
podeu trucar als telfs: 606801921- 972575399 i
passaríem a recollir-les els dies 1 i 2 d´agost.

JOVENTUT I ESPORTS
Nits sota la Lloca 2018
Els dies 6 i 13 de juliol a la plaça de la Lloca.
Sopar i espectacle.
Programes a part.

