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REGIDORIA DE LA VIA PÚBLICA

CURS DE TAST DE VINS A VILAVENUT A
BENEFICI DE LA FUNDACIÓ ONCOLLIGA
GIRONA (LLIGA CATALANA D’AJUDA AL
MALALT DE CÀNCER)
Dies 13, 20 i 27 de febrer de 2017
Hora: 20:00 h
Preu: 15 €/sessió
Lloc: Restaurant Can Salvi- Vilavenut
Les sessions del tast de vins aniran a càrrec de
l’enòleg DAVID PUJOL
Places limitades.
Inscripció i pagament: a partir del’1 de febrer a
l’Ajuntament de Fontcoberta (972574139) o a Can
Salvi de Vilavenut (972572461). O bé el mateix dia
al restaurant Can Salvi.
Organitza: LA DELEGACIÓ DE FONTCOBERTAVILAVENUT

INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL

Proper ple ordinari: Dilluns 27 de marça 2/4
de 10h del vespre.

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

Com molt bé sabeu, les ta
tanques vegetals i els
arbres de les vostres parcel·les no poden
sobrepassar el límit de la mateixa per facilitar el
tr
trànsit dels vianants per les voreres. És obligació
dels propietaris de controlar
controlar-ho.
Atenent a les queixes, raonades, de molts veïns,
l’Ajuntamen
l’Ajuntament actuarà d’ofici en totes aquelles
tanques que no compleixin aquesta ordenança.
Així doncs, totes les tanques que sobresurtin dels
límits de la finca i no hagin estat podades a finals
de març, ho farà una empresa, contractada per
l’ajuntament i reperc
repercutirà les costes als seus
propieta
propietaris.
Per una bona convivència, us demanem que compliu
amb aquesta ordenança.
Els arbres grans dins dels nuclis urbans,
esdevenen un perill potencial per la possibilitat de
trencar
trencar-se, esqueixar-se o caure, en situacions
climatològiques
extremes.
Tots els veïns que tingueu arbres d’aquestes
característiques i els vulgueu eliminar, escapçar o
podar dràsticament, donat que per fer
fer-ho cal
personal i maquin
maquinària especialitzada, l’ajuntament
us ho podem facilitar.
Si hi esteu in
interessats, l’ajuntament contractarà el
personal i maquin
maquinària i coordinarà les feines,
repercutint posteriorment el seu cost que de ben
segur serà més avantatjós que si ho feu
individualment.
Per a més informació
truqueu a l’ajuntament
(972574139) en hore
hores d’oficina.

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

FIRA DE LES 2 I 4 RODES
issabte 4 de febrer de les 9 del matí a les
Dissabte
6 de la tarda al pavelló de Fontcoberta.

Hi trobaràs:
-Tota
Tota mena de recanvis per a motos, cotxes,
bicicletes, tractors i carros.
-Llibres
Llibres i revistes de vehicles
veh
nacionals i
estrangers, tot antic i vell.
Més informació als telèfons 972574139
(Ajuntament) o 626 83 53 03 (Rafael) o 620 28
11 69 (S. Callís).
Organitza: Amics de les 2
Ajuntament de Fontcoberta.
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ACTIVITATS
TRIOPS MARXAIRE
SORTIDA VALL DE LLÉMENA (GIRONÈS)
(CANET – VOLCÀ PUIG D’ADRI – ADRI –
MONTBÓ – CANET)
Dia: Diumenge 19 de febrer de 2017
Dificultat: Mitjana (Distància de 12 km i uns
350 m de desnivell)
Horari: Sortida del Centre Social a les 8 del
matí i arribada a les 2h.
Què cal portar: Esmorzar i beguda. Roba i
calçat adequats.
Estona de caminada: unes 4 hores
Itinerari: Canet d’Adri, Volcà de Puig d’Adri,
Adri, Montbó, Canet d’Adri.
Observacions:
- És una volta circular entre volcans, boscos,
rieres i camps. I trobarem unes gorgues
sorprenents: les de la font de la Torre.
- L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
Propera sortida: 19 de març: Dolmens i cims
de Roses.
Organitza: El TriopsMarxaire - Ajuntament
de Fontcoberta.
També us convidem a la caminada de la fira de
la mel de Crespià a Sant Miquel de la Roca i a
Roca Caputxa.
Constel·lacions Familiars i Sistèmiques.
Les Constel·lacions Familiars permeten a les
persones que constel·len resoldre algun tema
de la seva biografia al mateix temps que sanen
temes dolorosos i enrocats del seu sistema
familiar. Es tracta de trobar quin és el camí
per alleugerir-nos d’allò que ens pesa i ens

limita i relaxar-nos a l’ampliar el nostre nivell de
consciència. A les Constel·lacions Familiars i
Sistèmiques hi som convocats per una cosa més
gran que nosaltres. Algunes vegades són membres
del nostre sistema que ens empenyen a sanar allò
que ja no es pot sostenir més.
Data: dissabte 18 de febrer a la tarda.
Per apuntar-se o obtenir més informació: Renée
Thunnissen. Telèfon 669763493
CLUB DE LECTURA
Propera trobada: 28 de febrer a 2/4 de 8 del
vespre a la biblioteca de l’escola.
Comentarem el llibre Bogeries de Brooklyn de Paul
Auster
BIBLIOTECA
Divendres 10 de febrer a 3/4 de 5
Conte en anglès per a nens i nenes de 2 a 8
anys. “The red litle hen”.
Amb la Mariona Canals
Durada: 30 minuts

BENESTAR SOCIAL

CASAL RECREATIU DE LA GENT GRAN
Rebuts de la Quota de Socis per al 2017
Estan a disposició dels socis els rebuts de la Quota
de l'Any 2017.
Per 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 3 a 5 de la tarda (data límit fins al 15
de març).

FEM RUTA
Dimecres 8 de febrer a 2/4 de 4 de la
tarda al Casal d’avis. La Gent Gran de
Fontcoberta i Vilavenut serem el poble
amfitrió per rebre la Gent Gran del municipi
d’Esponellà.
Visitarem la Parròquia de Fontcoberta i el
nucli antic. Presentarem el nou Casal i
passarem un audiovisual del municipi. I, per
acabar, berenar de germanor per als
assistents.
Inscripcions: (fins al 4 de febrer): Ca
l’Estrella (972 57 53 99), Josep Vilà (972 57
43 99) i Ernest Boronat (972 57 30 40).
Organitza: Àrea de Benestar Social del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany i
Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament
PARC DE SALUT DE MELIANTA
Els divendres 10 i 24 de febrer. De 9:15 h a
10:15h.
ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN DINS
EL PROGRAMA FEM COMPANYIA

Fem CLIC
Del dilluns 28 de novembre al 6 de març. A les
11h al Casal de la Gent Gran.
Fem SMARTPHONE
Del dilluns 13 de febrer al 6 de març. A les 10 h
al Casal de la Gent Gran.

