INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL

Proper Ple Ordinari : Dilluns 25 de gener. A
2/4 de 10 del vespre.
º

Fontcoberta amb la Marató
La recaptació de la Marató d'aquest any ha estat
de 791,26 €. Moltes gràcies a tots als voluntaris i
col·laboradors per haver donat un any més el seu
suport a una causa solidària.

Gener 2016

L’Agutzil
de

Núm. 197

Paper

Tots els nois i noies , a partir de 13 anys, que

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

trucar a l’Ajuntament: 972 57 41 39

FESTES DE NADAL

Sopar de la Cavalcada de Reis
Dissabte 9 de gener a les 9 del vespre a les
escoles velles de Fontcoberta.

Divendres 1 de gener
BENESTAR SOCIAL

Per apuntar-se cal trucar a l’Ajuntament
(972 57 41 39) fins el 7 de gener.

Brigada de Voluntaris de Fontcoberta i de
Vilavenut
Trobada de voluntaris per preparar les
actuacions de la temporada a Fontcoberta: dijous
14 de gener a les 8 h del vespre al pavelló
Dissabte 16 de gener:A 2/4 de 9h. Trobada
davant del Pavelló.
Dissabte 30 de gener:A 2/4 de 9h. Trobada a la
Plaça Major de Vilavenut.

Núm.
158

Ajuntament
Fontcoberta

vulgueu fer de patges el dia de reis podeu

Activitats per a la gent gran “Fem Companyia”
Fem memòria. Curs de Manteniment de la
Memòria. Dies 14 i 28 de gener a 2/4 de 4 de la
tarda.
Fem català: dilluns 11 i 25 de gener de 2/4 de 6 a
2/4 de 7 h de la tarda.
Parc de Salut :
MELIANTA: Divendres 8, 15, 22 i 29 d’1/4 de 10
a 1/4 d’11 h del matí..
VILAVENUT: Dimarts 12, 19 i 26 d’ 1/4 de 5 a
1/4 de 6 h de la tarda.

De 2/4 de 7h de la tarda fins a les 10h de la
nit: QUINA al pavelló de Fontcoberta.
Dimarts 5 de gener
A 1/4 de 7 de la tarda. Els Reis d’Orient
arribaran a Vilavenut i repartiran caramels a
tota la mainada. Hi haurà música, bunyols, coca,
xocolata i refrescs per a tothom
A 2/4 de 8h de la tarda, els Reis d’Orient
surten de la rotonda de la Farrès i després de
fer un recorregut per Melianta arribaran al
pavelló de Fontcoberta. Al final hi haurà
xocolata per a tothom.
Dimecres 6 de gener
A les 6 de la tarda. QUINA al pavelló
de Fontcoberta.

CIRCUIT
A
XXII
FiraCOMARCAL
de les 2DEi CROS
4 rodes
FONTCOBERTA

Dissabte 6 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.
Organitza: Amics de les 2 i 4 rodes i
Ajuntament de Fontcoberta.
Telèfons d’informació: R. Planas 626 835 303,
S. Callís 620 281 169

ACTIVITATS

32è Concurs de Pessebres
Lliurament de premis: Dia 10 de gener del
2016,després de la missa dominical. Els
pessebres es podran recollir el mateix dia.
Exposició: Del 20 de desembre al 10 de
gener a la capella de Melianta.
Constel·lacions Familiars i Sistèmiques
Taller a Fontcoberta el Diumenge 24 de gener
Any nou, noves propostes. Són dies que van bé
per reflexionar, canviar, millorar alguns

aspectes de la nostra vida i del nostre entorn amb
els quals no acabem d'estar satisfets.
Les constel·lacions familiars ens poden ajudar a
enfocar les relacions familiars, laborals, etc. d'una
nova manera.
Durant la sessió de constel·lacions es genera un
camp d'energia i tots, tant si constel·lem com si
representem, hi treballem temes personals,
aprenem i anem comprenent qui som els humans.
Taller a Fontcoberta el Diumenge 24 de gener.
Més informació: Renée Thunnissen Tel.
669763493.

TRIOPS MARXAIRE

CAMÍ DE RONDA: LLORET-TOSSA DE MAR
(LA SELVA)
Dia: Diumenge 10 de gener de 2016
Dificultat: Mitjana. Hi ha nombrosos desnivells
però no són gaire llargs. En general és de bon
caminar però hi ha algun tram boscós.
Horari: Sortida del Centre Social a les 8 del matí i
arribada a la tarda. És una sortida de tot el dia.
Què cal portar: Esmorzar, dinar, beguda i roba i
calçat adequats.
Estona de caminada: 4 hores i 15 minuts
Itinerari: Sortirem de Lloret i passarem per
Canyelles, per la cala Morisca, per la platja de
Llevador i arribarem a Tossa per la platja d’ Es
Codolar.
Observacions:
►Tan aviat passarem per zones verges, com per
platges, com per urbanitzacions. L’arribada a Tossa
es fa pels miradors fantàstics que hi ha sobre seu.
►Podeu aprofitar per apuntar-vos al sopar del
dissabte dia 16 de gener.
►L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.

Propera sortida: 14 de febrer de 2016: Ruta de
Salamina-Palol de Revardit.
Organitza: El Triops Marxaire -Ajuntament de
Fontcoberta.
11è SOPAR-VETLLADA DEL TRIOPS MARXAIRE

Dissabte 16 de gener de 2016
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 “Germanor”.
Seguidament,
projecció de les fotos de les sortides de l’any
2013
Preu: Ja es concretarà posteriorment (uns 15
aprox).
Observacions: Hi hauran sortejos i es posaran a
la venda alguns articles. També s’oferirà un CD
dels 3 últims anys (preu: 6 euros)
Què cal fer per venir: Apuntar-se als telèfons
972581016
(Miquel Mitjavila) o 972574788
(Pere Llorens), fins el dijous 14 de gener.
.

