XXI Fira de les 2 i 4 rodes
Dissabte 7 de febrer de les 9h del matí a les 6h de
la tarda al pavelló de Fontcoberta.
Més
informació
als
telèfons
972574139
(Ajuntament) o 626835303 (Rafael) S. Callís
(620281169)
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.
-Pots visitar la petita col·lecció de motos PlanasCostabella.

INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL

Proper Ple Ordinari : Dilluns 26 de gener. A 2/4 de
10 del vespre.
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Paper

Brigada de Voluntaris de Fontcoberta i de Vilavenut
Dissabte 10 de gener
A 2/4 de 9h. Trobada davant del Pavelló.
A 2/4 de 9h. Trobada a la Plaça Major de Vilavenut.
Si algú detecta una palmera infectada pel morrut de
les palmeres aviseu a l’Ajuntament (972574139)

L’Agutzil
de

Ajuntament
Fontcoberta

Núm. 158

Telèfon 972 574139 / Fax 972 581376
ajuntament@fontcoberta.cat /agutzil@fontcoberta.cat

Futbol a Fontcoberta
Qui disposi d’informació i fotografies del futbol a
Fontcoberta pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament
tef. (972 574139) o al mòbil (691056332).

Informació pels veïns i les veïnes:

Organitza: Amics de les 2 i 4 rodes.
Col·labora: Ajuntament de Fontcoberta.

Consell Parroquial
Recordem que la Capella que està en alguna casa del
sector-nord de Melianta, s'hauria de tornar a
l'Església de Melianta.

L'agutzil és un mitjà informatiu, en aquest cas i donat
l'acte d'incivisme majúscul, el fem servir com a
denúncia. Aquest és un exemple clar de com NO S'HAN
DE FER LES COSES! A banda de l'acte d'incivisme que
suposa, ens ha suposat per tots els veïns un cost
addicional per recollir-ho. Esperem que no es torni a
repetir.

CIRCUIT COMARCAL
COMARCAL DE CROS
CROS AA
CIRCUIT
FONTCOBERTA
FONTCOBERTA
Diumenge 18 de gener
A les 11h del matí. Última jornada del Circuit
Comarcal de Cros 2014-15.
Adreçat a nens i nenes de P3 a 6è de primària.
Zona Esportiva de Melianta.
Cost d’activitat: amb inscripció prèvia 1’50€,
inscripció el mateix dia: 2€.
Organitza Consell Esportiu del Pla de l’Estany i
col·labora Ajuntament de Fontcoberta i l’AMPA de
l’escola Alzina Reclamadora.

31è Concurs de Pessebres

Constel·lacions Familiars i Sistèmiques

Lliurament el diumenge dia 11 de gener, després de
la missa dominical. Els pessebres es podran recollir
el mateix dia. Recordeu que fins l’ 11 de gener,
estaran tots els pessebres exposats a la Capella de
Melianta. Organitza Parròquia i Ajuntament de
Fontcoberta.

Les constel·lacions familiars ens poden ajudar a enfocar
les relacions familiars i laborals d'una nova
manera.Durant la sessió de constel·lacions es genera un
camp d'energia i tots, tan si constel·lem com si
representem, hi treballem temes personals, aprenem i
anem comprenent qui som els humans. Taller a
Fontcoberta diumenge 25 de gener, a l’estudi de Cal
Correu. Matí de 10h a 14h. Més informació Renée
Thunnissen Tel. 669763493.

Sopar de la Cavalcada de Reis
Dissabte 24 de gener a les 9 del vespre a les escoles
velles de Fontcoberta.
Per apuntar-se cal trucar a l’Ajuntament
(972 57 41 39) fins el 19 de gener.

BENESTAR
Recollida de productes
per aSOCIAL
Càritas.
Activitats per a la gent gran “Fem Companyia”
Fem memòria. Curs de Manteniment de la Memòria.
Fem memòria Fontcoberta a la Piscina de Melianta,
el 14 i el 28 de gener a 2/4 de 4 de la tarda. Fem
Memòria Vilavenut, al Local Parroquial, el 20 de
gener, a 2/4 de 6 de la tarda. Organitza Ajuntament
de Fontcoberta i Àrea de Benestar Social del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
Associació Don@ de Fontcoberta
La recaptació de la Marató d'aquest any ha estat de
920,05€. Moltes gràcies, un cop més, per estar al
costat d’una causa solidària.
Assemblea General de Sòcies.
El dilluns 26 de gener a les 7 del vespre, tindrà lloc
la convocatòria de l’esmentada assemblea.

ANEM A TEATRE A BARCELONA AMB EL TRASTER
TEATRE DE FONTOBERTA.
Polònia al teatre Poliorama dissabte 14 de febrer.
Entrada PLATEA més autocar 39 €. Sortida a les 18:30h
de la Plaça Catalunya de Melianta. Data límit per
apuntar-se el 10 de gener.
Nou espectacle:SisterAct al teatre Tívoli dissabte 30
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.Trucar al
629770711 (Lluís Freixa).

TRIOPS MARXAIRE
CAMÍ DE RONDA: TAMARIU-AIGUA XELIDA-PUIG
DE SES FALUGUES-TAMARIU (BAIX EMPORDÀ)
Dia: Diumenge 11 de gener de 2015
Dificultat: Mitjana. El desnivell és d'uns 300 m però
algunes pujades tenen un fort desnivell.
Horari: Sortida del Centre Social a les 8 del matí i
arribada abans de les 2h.
Què cal portar: Esmorzar, beguda i roba i calçat
adequats.
Estona de caminada: 2hores 45 minuts
Itinerari: Sortirem de Tamariu, baixarem a cala Xelida i
seguirem un camí de ronda no gaire definitentre boscos i
urbanitzacions. Pujarem al puig de Ses Falugues, sobre
d'Aiguablavai tornarem al punt de partida fent una volta
circular.

Observacions:
Sobre el puig de Ses Falugues hi ha 2 coves no
localitzades per nosaltres. Us convidarem a
descobrir-les!
Podeu aprofitar per apuntar-vos al sopar del dissabte
dia 17.
L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.
Propera sortida: 8 de febrer de 2015: Mieres-el
Freixe.
Organitza: El
Fontcoberta.

Triops

Marxaire-Ajuntament

de

11è SOPAR-VETLLADA DEL TRIOPS MARXAIRE
Dia:Dissabte 17 de gener de 2015
Horari i lloc: A les 9h. del vespre, a les Escoles Velles
de Fontcoberta.
Què cal portar: Plats, gots, coberts i ganes de
passar-ho bé.
Descripció de vetllada:
Sopar(amanida, pica-pica, carn a la brasa, pa, beguda,
postres i cafè, així com un tast de la ratafia
d’enguany “ Lliri de neu”). Seguidament, projecció de
les fotos de les sortides de l’any 2014.
Preu: Ja es concretarà posteriorment (uns 15€
(aprox).
Observacions: Hi hauran sorteigs i es posaran a la
venda alguns articles.
Què cal fer per venir: Apuntar-se als telèfons
972581016
(Miquel Mitjavila) o 972574788 (Pere
Llorens), fins el dijous 15 de gener.

