JOVENTUT I ESPORTS

Club Patinatge Fontcoberta
Vols aprendre a patinar? Vine a provar-ho amb
nosaltres, tots els dimecres de 2/4 de 6 a les 7h al
pavelló de Fontcoberta. (gratuït el primer mes). Si
no tens patins, nosaltres te’n deixem uns. Més
informació clubpatinatgeartistic@gmail.com
Gimnàstica d’estiraments de la cadena muscular:
Tots els dimecres de 8 a 2/4 de 10 del vespre al
pavelló de Melianta. Professora Carme Moixí.
Pista tennis municipal: Recordeu que
disposeu de nous abonaments,
més econòmics per a jugar a
tennis.
Més
informació
a
l’Ajuntament (972 57 41 39) o al
pavelló (691 056 332)

INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL

Proper ple ordinari: Dilluns 23 de febrer a 2/4 de 10
del vespre.
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SESSIÓ INFORMATIVA:
OBRES D’AMPLIACIÓ DEL CASAL DE LA GENT
GRAN
Dimecres 4 de febrer a 2/4 de 5 de la tarda a la
piscina
Sessió informativa oberta a tothom, especialment
adreçada a la gent gran del municipi. Els temes que es
tractaran seran: característiques de l’obra, el perquè
hem triat aquest emplaçament, els terminis de
construcció, de com ens afectarà i de les propostes de
funcionament. Perquè és del vostre interès, us hi
esperem. Ajuntament de Fontcoberta.
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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
Dissabte 7 de febrer de les 9 del matí a les 6 de la

tarda al pavelló de Fontcoberta.

Més informació als telèfons 972 57 41 39
(Ajuntament) o 626 83 53 03 (Rafael) S. Callís (620
28 11 69).

Gimnàstica a Vilavenut
Gimnàstica tots els dijous de 2/4 de 9 a les 10h. del
vespre, al local de la rectoria . Per a més informació
o bé per apuntar-se: Ajuntament de Fontcoberta
Tel. 972574139, o bé el mateix dijous a la rectoria.
Professora: Carme Moixí.
Parc de Salut
Parc Salut Melianta: Divendres d’ 1/4 de 10 a 1/4 d’
11h. Dies 6, 13 i 27 de febrer.
Parc Salut Vilavenut: Dimarts de 1/4 de 5 a 1/4 de
6h. Dies 3 i 17 de febrer.
Pel que fa a les sessions d'itineraris, les anirem
planificant mes a mes (pel que fa al mes de febrer
no en farem cap)

Brigada de Voluntaris
Brigada de Voluntaris de Fontcoberta, dissabte dia 14 de
febrer, a 2/4 de 9 davant del Pavelló (actuacions a la
Platja d’Espolla i repassar la Ruta de les Fonts).
Brigada de Voluntaris de Vilavenut, dissabte 14 de
febrer, a 2/4 de 9 (actuacions a determinar).

Hi trobaràs:
-Tota mena de recanvis per a motos, cotxes,
bicicletes, tractors i carros.
- Llibres i revistes de vehicles nacionals i estrangers,
tot antic i vell.
Organitza: Amics de les 2 i 4 rodes.
Col·labora: Ajuntament de Fontcoberta.

Country: Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Can Jan.
Més informació 972 574 139 (Ajuntament).

BENESTAR SOCIAL
Gimnàstica de manteniment per a 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). Inscripcions a
l’Ajuntament. (Es pot pagar al Pavelló)
Dispensari mèdic: Cal demanar dia i hora, tant pel
metge com per a l ’infermera, trucant al 972 57 25
10.
Tècnica de Serveis Socials: El 1r i 3r dimarts de
cada mes al dispensari de Melianta. Trucar al 972 58
03 88 per demanar hora (Laura Sánchez).
Servei de Podologia. Primer divendres de cada mes
al dispensari. Per demanar hora cal trucar al telèfon
646 096 066 (Mercè).

Classes de Pintura i restauració: Tots els dijous de 2/4
de 4 a 2/4 de 7 al Pavelló. Obert a totes les edats.
Possibilitat d’altres dies a convenir.Més informació 671
582 509. (Professora Neus Campmany).
Nova Activitat al Pavelló: Pilates!
A partir d’aquest mes de febrer, cada dilluns de 2/4 de
9 a 2/4 de 10 del vespre, al Pavelló de Fontcoberta, es
faran classes de Pilates. Els interessats en participar a
l’activitat poden trucar a l’Ajuntament de Fontcoberta
972 57 41 39 o al pavelló 675 73 49 13. Professora:
Sandra Ferrer.
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Estem preparant una exposició sobre la història del
futbol a Fontcoberta i ens interessa la col·laboració
de la gent que va participar activament a l’entitat. Si
disposeu d’informació, fotografies i material relatiu
a la història del futbol al nostre municipi, podeu
posar-vos en contacte amb l’Ajuntament (972 57 41
39) o al (691 05 63 32).

SORTIDA MIERES-EL FREIXE (LA GARROTXA)
Dia: Diumenge 8 de febrer de 2015
Horari: Sortida del Centre Social a les 8 del matí i
arribada cap a les 2h.
Dificultat: Mitjana. Uns 350 m de desnivell
Estona de caminada: Unes 3h
Què cal portar: Esmorzar i beguda. Roba i calçat
adequats.

Observacions:
- Pel camí coneixerem alguna font del municipi.
- L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.

Per altra banda informem als nostres associats i
associades que ja es pot passar a pagar la quota de
soci.

Exposició sobre
Fontcoberta.

TRIOPS MARXAIRE

Itinerari: Deixarem els cotxes a Mieres i enfilarem
cap a l'ermita del Freixe, primer de planer i després
de pujada enmig del bosc. Tornarem a Mieres fent
una volta circular.

Casal Recreatiu
Xerrada d'Astrologia. Divendres, 20 de febrer a
2/4 de 8 del vespre al local de la piscina. Xerrada a
càrrec de Luís González.

CULTURA I EDUCACIÓ

ALTRES INFORMACIONS

Anem a teatre a Barcelona amb el Traster Teatre de
Fontcoberta.
Recordatori:
SisterAct al teatre Tívoli dissabte 28 de febrer.
Entrada Platea més autocar 72 €. Sortida a les 19:00h
de la Plaça Catalunya de Melianta.
Data límit per apuntar-se el 8 de febrer.
Nou espectacle:
Pels Pèls al teatre Condal dissabte 14 de març.
Entrada Platea més autocar 30 €. Sortida a les 19:00h
de la Plaça Catalunya de Melianta.
Data límit per apuntar-se el 21 de febrer.
Trucar al 629 770 711 (Lluís Freixa).

Propera sortida: 15 de març, a Llaers (Ripollès).
Organitza: El Triops Marxaire - Ajuntament de
Fontcoberta.

www.fontcoberta.cat

