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Piscina:
L'empresa que gestiona la piscina municipal de
Fontcoberta busca personal per aquest estiu:
-Per portar el bar de la piscina
-Socorristes titulats
Interessats porteu el currículum a l'Ajuntament
de Fontcoberta abans del 12 de juny
Brigada Jove:

L'Ajuntament de Fontcoberta oferta treball
temporal d'estiu als joves d'entre 16 i 18 anys,
sense cap tipus de formació prèvia, per treballar a
la Brigada Municipal:
-1 plaça del 13 al 31 de juliol
-1 plaça del 27 de juliol al 14 d’agost
Interessats porteu el currículum a l'Ajuntament
de Fontcoberta abans del 30 de juny
Amb el suport de la Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya
Casal d’Estiu de Tac-Tic-Tennis
Casal esportiu i de lleure amb el tennis com a
activitat principal
1ª setmana del 29 juny al 3 juliol
2ª setmana del 6 al 10 juliol
3ª setmana del 13 al 17 de juliol
4ª setmana del 20 al 24 de juliol
Edat de 5 a 12 anys. Lloc: pista de tennis, pavelló i
piscina preus 15€/dia o 55€/setmana
inscripcions online del 11 de maig al 18 de juny
a www.tactictennis.com
Més informació a : escola@tactictennis.com
tef. 660406834

Núm. 190.
PLE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT:
Dissabte 13 de juny a les 12 del migdia, a Can Jan de la
Farrès.

RECOLLIDA DE PRODUCTES DE NETEJA D'HIGIENE
PERSONAL i DE NETEJA
A partir del 7 de juny es posaran a l'església de Vilavenut i
a la Capella de Melianta unes caixes per recollir aquests
productes i portar-les a Càritas.
PREINSCRIPCIONS AL CAU PEL CURS QUE VE:

A partir del 15 de juny s'obren les preinscripcions de
Llops, Rangers 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,
BRIGADA DE VOLUNTARIS
Les Brigades de Fontcoberta i Vilavenut s’acomiaden fins el
mes de setembre. Agraïm als voluntaris i les voluntàries
l’esforç i el compromís que han dedicat al llarg d’aquest any
a la millora i condicionament dels espais públics del
municipi. Moltes gràcies!

LLAR D’INFANTS ELS PLANÇONS
Publicació de les llistes amb la puntuació definitiva: 5 de
juny de 2015.
Període de matriculació: del 8 al 12 de juny de 2015
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Telèfon 972 574 139 / Fax 972 581 376
ajuntament@fontcoberta.cat /agutzil@fontcoberta.cat

BENESTAR SOCIAL
BENESTAR
SOCIAL
REVETLLA
DE SANT
JOAN
Sopar i festa a la plaça de Catalunya
(Totes les persones que vulguin sopar a la plaça, cal
que es posin en contacte amb l’Ajuntament per
demanar taules i cadires) L’Ajuntament cedeix
gratuïtament, les taules i cadires.
Data límit: Dijous 18 de juny.
Cada família s’ha de portar el menjar i la beguda.
Després del sopar, festa amenitzada per: DISCO
MÒBIL SUPERSÓ. En cas de pluja, tots els actes es
faran al pavelló. Organitza: Comissió de Festes i
Ajuntament de Fontcoberta.

BENESTAR SOCIAL
ASSOCIACIÓ DON@
1 de juny. trasllat de l'Associació al local cedit
per l'ajuntament dins el pavelló municipal
Catifes de flors de Corpus:

- 30 de maig església de Melianta
- 7 de juny a l'església de Fontcoberta
-11 de juny a l'escola Alzina Reclamadora
-juliol a l'escola bressol Els Plançons

MARATÓ DE RECOLLIDA DE SANG
Sota l’eslògan “Donar sang et fa gran”, el
dissabte, 13 de juny de 2015, de 10h a 21h
(ininterrompudament), portarem a terme la 4a
Marató de Donació de Sang de Banyoles i El Pla de
l’Estany, a les instal·lacions del Club Natació
Banyoles. La Marató és una oportunitat per fer un
gest altruista d’una manera senzilla i ràpida.
Només cal tenir més de 18 anys i pesar 50 quilos o
més.
Telèfons de contacte: 649757314 Rafael Dehesa,
per participar realitzant un taller, activitat,
actuació, exhibició, etc. 675859357 Susanna
Juanola, per a més informació o apuntar-se com a
voluntari/ària. També: sujuanola@hotmail.com

CLOENDA DEL FEM COMPANYIA
La cloenda de la temporada de dinamització 20142015 del Fem Companyia tindrà lloc el dissabte 6
de juny a 2/4 de 5 de la tarda al Teatre Municipal
de Banyoles.

CLOENDA DEL GENT GRAN ACTIVA
Cloenda de la Temporada dels Tallers de la Gimnàstica de la
Programa Gent Gran Activa. Pavelló de Vilamarí
(Vilademuls) divendres 5 de juny a les 5 de la tarda.
PARCS DE SALUT

Curs de Pilates al Pavelló
Cada dilluns de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre, al
Pavelló de Fontcoberta, classes de Pilates. Els
interessats en participar a l’activitat poden trucar a
l’Ajuntament
de
Fontcoberta
(972574139)
Professora: Sandra Ferrer.

Parc Salut Melianta: Divendres de 9.15h a 10.15h: 5 i
19 de juny.
Parc Salut Vilavenut: Dimarts de 16.15h a 17.15h: 9 i
30 de juny.

Estiraments de la cadena muscular per si vols
practicar exercicis que et permetin augmentar la
flexibilitat del teu cos, controlar la dinàmica
respiratòria i ensenyar-te postures correctes. Tots
els dimecres de 2/4 de 9 a 2/4 de 10h del vespre al
pavelló.

Dispensari mèdic: Cal demanar dia i hora, tant pel metge
com per a l ’infermera, trucant al 972 572 510.

Constel·lacions Familiars i Sistèmiques.

Tècnica de Serveis Socials: El 1r i 3r dimarts al dispensari
de Melianta. Trucar al 972 580 388 per demanar hora
(Laura Sánchez).

Tallers a Fontcoberta diumenge 21 de juny. Mati de
10 a 2. Més informació Renée Thunnissen Tel.
669763493

Servei de Podologia.. Per demanar hora cal trucar al
telèfon 646 096 066 (Mercè).

CULTURA I EDUCACIÓ
Festa final de Curs “Alzina Reclamadora”
Divendres 12 de juny FESTA FINAL DE CURS DE
L’ESCOLA ALZINA RECLAMADORA

ALTRES INFORMACIONS
SORTIDA DEL TRIOPS MARXAIRE:
PUJADA AL FINESTRELLES -2.829m- (RIPOLLÈS)

CURSOS i TALLERS DIVERSOS

Dia: diumenge 21 de juny de 2015
Horari: sortida del Centre Social a 2/4 de 8 del matí
(abans de l’hora habitual) i arribada cap a 2/4 de 7.
És una sortida de tot el dia.
Dificultat: mitjana-alta (desnivell: uns 900 m)
Estona de caminada: unes 5 hores
Què cal portar: esmorzar, dinar i beguda. Roba
(incloure capelina) i calçat adequats.
Itinerari: Anirem fins a Ribes de Freser, a l’estació
enllaç. Des d’allà agafarem el cremallera (22,30 €
anada i tornada). Una vegada a Núria pujarem al cim i
tornarem tot fent una volta circular.
L’organització no es fa càrrec de cap tipus de
responsabilitat.

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

Organitza: El Triops Marxaire i Ajuntament de
Fontcoberta.

A les 7 de la tarda portes obertes (organitzat per l'escola)
A les 9 del vespre sopar i festa de final de curs al pavelló
(organitzat per AMPA).
Raons per la Independència: Xerrada “La pagesia en la
Catalunya Independent” amb Pep Riera i Antoni Llimona
d’Unió de Pagesos i Pagesos per la independència. A Can Jan
de la Farrès (Fontcoberta) dijous 4 de juny a les 8 del
vespre.

