


L'AJUNTAMENT INFORMA

2 EL BUTLLETÍ  28

DE DIA EN DIA

Hi ha petites obres que per la seva comple-
xitat, o per haver quedat fora de l’àmbit o
per manca de finançament,  van quedar in-

acabades. Dues d’aquestes eren la retirada  de
l’estesa elèctrica aèria a la carretera de Figueres
i la retirada d’un pal d’electricitat  i el soterrament
posterior de les escomeses que encara hi havia
connectades a Vilavenut.  Tant una com l’altra s’haurien
d’haver retirat quan es varen acabar les respec-
tives obres però pels motius esmentats no es va
poder realitzar. Ara ho hem pogut fer i la solució
ha vingut després que les tres parts implicades,
particulars afectats, companyia elèctrica i Ajunta-
ment, assumissin part del cost de les actuacions. 

ELIMINACIÓ DE RESTES
DE XARXA ELÈCTRICA

AÈRIA 
Acabada, per fi

Com sabeu, el campanar i el teulat de l’església parro-
quial s’han restaurat ja fa temps però no llueixen. El
nucli antic de Fontcoberta està una mica deixat. Fa

molts anys que no s’hi fa cap actuació important i les que s’hi
han fet són molt simples i superficials. Toca doncs fer-hi una
actuació a fons. 

Aquesta actuació passa per endreçar els terrenys que envol-
ten l’església. Són els terrenys que conformen l’antic cemen-
tiri, les ruïnes del costat de l’Ajuntament i part de l’hort de la
rectoria per fer visible la base de l’església des de la carretera.
Tots aquests terrenys són propietat del bisbat. 

Fa uns mesos ens vàrem posar en contacte amb responsa-
bles del bisbat per obtenir la cessió d’aquests terrenys per
posar-los a disposició dels veïns en general, com a espai pú-
blic. Doncs bé, ja podem afirmar que l’acord ha estat total i
molt ràpid. Val a dir que el bisbat va entendre de seguida les
nostres inquietuds i el diàleg que hi hem mantingut ha estat
fluid i sobretot molt fàcil i planer. Ja s’ha signat el conveni de
cessió i ben aviat, quan es materialitzi la subvenció de la Di-
putació, podrem fer aquesta actuació al nucli més  antic de
Fontcoberta que ha de permetre que tot l’espai torni a lluir.
Les actuacions consistiran en la restauració i consolidació de
la paret perimetral de l’església i de  l’entorn en general, l’eli-
minació de la meitat de la paret de l’hort a l’entrada al poble,
l’enjardinament de bona part del mateix i l’arranjament de l’a-
parcament. El proper pas serà l’acord d’adquisició de la rec-
toria de Vilavenut. Esperem que sigui ben aviat.

ACORD AMB EL BISBAT
PEL NUCLI ANTIC 

Conveni signat

Els serveis tècnics de la xarxa de carreteres de
la Diputació han desenvolupat un sistema de
reg asfàltic  que es pot aplicar  a carreteres i ca-

mins molt consolidats que millora i facilita molt el seu
manteniment posterior i tenen una garantia de cinc

REG ASFÀLTIC  EN 
CAMINS RURALS 
Per a finals d’estiu
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L a construcció del Casal de la Gent gran va fent
camí. Vàrem presentar al·legacions al PUOSC
per veure si obteníem un major finançament (ja

sabeu que la subvenció obtinguda cobreix, amb prou
feines, la meitat del pressupost). Ara estem esperant
la seva resolució per saber quina és la part que hau-
rem de finançar amb un préstec. Us anirem informant.
Ara toca esperar.  

CASAL DE LA GENT GRAN 
Fent camí

Sabem que quan es parla d’arbrar una zona ur-
bana (sobretot si està ubicada en un entorn
rural) genera controvèrsia. Hi ha defensors i de-

tractors acèrrims.Nosaltres pensem que les zones ur-
banes amb petites aportacions d’arbrat, humanitzen
els espais i els fan més acollidors. Tal com vàrem ex-
plicar-vos en les compareixences públiques que hem
fet, posarem una línia de sis o set arbres a l’entrada
de Vilavenut per la banda d’Ollers que definirà justa-
ment la zona urbana i marcarà una línia entre la carre-
tera i l’aparcament, millorant amb sauló i alguna altre
petita actuació, tota aquesta banda. Es posaran també
uns cinc o sis arbres a la plaça del costat de la piscina
a Melianta (li haurem de posar nom a aquesta plaça
algun dia, no? ), una plaça que és molt concorreguda
i hi manca ombra i, finalment, tres o quatre més al da-
vant del pavelló, contribuint així a donar una imatge
molt més endreçada en delimitar perfectament l’apar-
cament. 

ARBRAT PÚBLIC
Tres petits racons més

anys. A aquest sistema hi podem accedir si les actua-
cions es fan en camins que menen a veïnats o nuclis
habitats. Hem fet un informe que els hem adreçat per
incloure-hi tres actuacions que reuneixen les condi-
cions requerides, que són les que hem presentat: el
camí que va de la carretera de Fontcoberta fins a can
Garriga, la carretera de Figueroles i el tram que va de
Vilavenut a can Serret ( i un parell de bocins més del
mateix nucli). Ara estem pendents que se’ns confirmi
la nostra admissió a la llarga llista d’espera (que hi som
inclosos, vaja)  i del cost que representarà. Un cop tin-
guem els números clars, ens reunirem amb els veïns
per explicar-los els detalls. Aquesta actuació, que és
molt necessària per dotar la part rural del poble d’equi-
paments equiparables als nuclis urbans, es faria, se-
gurament, cap a finals d’estiu. Esperem que les
restriccions de la crisi no ho avortin.

ITINERARI CULTURAL DE LA
PLATJA D’ESPOLLA 

Per després de l’estiu

H em anat cremant etapes a poc a poc. És
clar que aquest és un projecte de dos mu-
nicipis, Fontcoberta i Porqueres, tot i que

nosaltres ens en portem la part més important. Ja
estan aprovades pels respectius plens les memò-
ries descriptives. L’itinerari està definit i ja hem
tingut el primer contacte amb el propietari del tros
de terreny que passa per dins de la finca particu-
lar. El diorama del triops, que ens fa l’escola d’art
d’Olot, està a punt d’emmotllar-se. En definitiva,
doncs, al setembre se li donarà l’empenta defini-
tiva. Després caldrà fer-hi un parell o tres d’ac-
tuacions (la brigada de voluntaris hi té molt per
aportar) i acabar  senyalitzant-t’ho tot. Ens agra-
daria que abans d’acabar l’any ja fos transitable.

J a us ho vàrem explicar en números ante-
riors -ara que el temps ja comença a escal-
far-se-, que procedirem a plantar herba al

camp de futbol. Prèviament s’hauran de col•locar
les xarxes de darrera les porteries, la tanca peri-
metral i les porteries laterals. Ara hem començat
a fer-hi el tractament per eliminar les males her-
bes per, posteriorment, remoure la terra i prepa-
rar-la per a la sembra. Estem en bones mans
perquè aquestes feines les fa l’empresa local
Espai Natura, especialistes en aquests temes.

ZONA ESPORTIVA – CAMP
DE FUTBOL  

Preparant el terreny per a l’herba
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RESUM DE LES ACTES DELS PLENS DE L’AJUNTAMENT
Notes: Aquests resums corresponen a les actes aprovades. Tothom que es-
tigui interessat a consultar el contingut sencer de les actes pot fer-ho a través
de la pàgina web www.fontcoberta.cat 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 13 DE DESEMBRE DEL 2013
1. Aprovació pressupost municipal exercici 2014 / S’aprova per 4 vots a
favor del grup d’ERC, amb el vot de qualitat del Sr. Alcalde, i 4 vots en contra
del grup de CiU per un import d’1.158.200 €. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 27 DE GENER DEL 2014
1. Informacions d'Alcaldia i del despatx oficial
. Escrit de l’advocat del despatx que per encàrrec de l’ACM representen i de-
fensen els Ajuntaments que han estat demandats per la Delegació del Govern
de l’Estat per haver adoptat un acord en defensa del territori català, lliure i
sobirà, que fa un resum dels recursos contenciosos. Fontcoberta té el recurs
d’apel•lació TSJC en tràmit.
. Escrit del Departament de Cultura sobre l’autorització referent a la interven-
ció arqueològica preventiva a Roca Foradada (Fontcoberta Pla de l’Estany).
. En relació a la promoció econòmica  de millora de competitivitat  municipal
s’explica al Ple que hi ha dos projectes. Un és la ruta, que mitjançant la bri-
gada de voluntaris ja s’ha netejat i arranjat. El Consell Comarcal ja fa les pla-
ques amb les corresponents informacions i s’està treballant en un tríptic de
paper, la pàgina web, etc. per tal de donar-la a conèixer. L’altre projecte és
el Parc de la Platja d’Espolla. Segons les directrius del Consorci  de l’Estany,
s’estan preparant uns diorames figuratius i s’ha preparat una memòria des-
criptiva amb un itinerari que englobi el municipi de Porqueres i el de Fontco-
berta. 

2. Proposta d’adhesió al conveni d’implantació de finestreta única / S’a-
prova per unanimitat.

3. Proposta d’acord d’adhesió al protocol d’execució de les diligències
de llançament als partits judicials de Catalunya / S’aprova per unanimi-
tat.

4. Moció de suport a Acció Cultural del País Valencià i a l’arribada de
les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al País Valencià / S’aprova per
unanimitat.

5. Moció en defensa del dret a les dones a decidir sobre la interrupció
voluntària del seu embaràs / S’aprova per unanimitat.

6. Aprovació memòria descriptiva per a la creació del Parc de la Platja
d’Espolla / El Sr. Alcalde explica que el pla d’Espolla és un paratge que està
situat al sud del pla de Martís, entre Melianta (Fontcoberta) i el Pla d’Usall
(Porqueres), un espai compartit que fa de límit entre els dos municipis. Dintre
els objectius dels dos municipis hi ha el de convertir aquest espai en un atrac-
tiu turístic complementari al de tota la comarca, amb elements divulgatius i
didàctics i un itinerari peatonal circular que transcorri en terrenys dels dos
municipis. El municipi de Porqueres també ho aprovarà, s’ha consensuat pro-
tegir aquest espai i fer-lo assequible per a ser visitat pel  públic. La ruta dis-
senyada comença al Mirador, entra per darrera Espolla i fa el circuit fins la
surgència de la Mossoga, llavors queda tancat a l’arribar al municipi de Font-
coberta. S’instal•laran diorames explicant i donant informació de l’indret, que
és un dels més importants llocs de concentració d’amfibis. Que s’instal•larà
un triops de porlant gegant, dissenyat per l’escola d’art d’Olot. Es recomana
instal•lar una altra figura la d’un gripau o una granota verda. Arribada la vo-
tació, s’aprova per unanimitat.

7. Aprovació 1r desglossat del projecte bàsic i executiu d’ampliació i
millora del Casal de la Gent Gran de Melianta / El Sr. Alcalde exposa que
atesa la subvenció atorgada, únicament del programa específic de coopera-
ció municipal de la Diputació de Girona,  al projecte d’ampliació i millora del
Casal de la Gent Gran  de Melianta (Fontcoberta) pel PUOSC, s’ha encarre-
gat als serveis tècnics del Consell Comarcal el desglossat del pressupost per
executar l’obra en dues fases. Aquest primer desglossat, que correspondrà
a la 1ª fase, engloba pràcticament l’obra bàsica, estructura, tancaments, aca-
bats interiors i exteriors, i les instal•lacions de l’ampliació del Casal. L’import
total és de 122.470,62 euros, i serà susceptible de ser lliurat a l’ús públic. La
segona fase serà la que correspondrà a la millora de l’edifici del Casal. Se
sotmet a votació la proposta i s’aprova per cinc vots a favor  d’ERC i tres en
blanc de CiU.

8. Aprovació reglaments del mercat setmanal i del mercat setmanal de
segona mà i modificació de l’ordenança fiscal núm. 10 de reguladora de
la taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic local / S’acorda aprovar els dos reglaments dels mercats, el setmanal
dels dilluns i el de segona mà dels dissabtes i aprovar la quota de la taxa de
5 € per parada i dia per a l’ocupació de la via pública.   

9. Precs i preguntes (P) de l'oposició i resposta (R) de l'equip de govern:
. (P) Com està el tema Ciutat Jardí, s’ha demanat llicència d’obra? (R) En
aquests moments no es donen permisos d’obra, que s’ha suspès el planeja-
ment del Pla Parcial “Ciutat Jardí”. Que actualment hi ha un promotor inte-
ressat a adquirir unes parcel•les per a construir, quan sigui possible, un grup
de cases semblants a les que hi ha construïdes. Aquest promotor hauria d’as-

sumir i garantir les despeses corresponents de les obres d’urbanització que
manquen a les parcel•les que vol adquirir. El Sr. Alcalde informa a la corpo-
ració que la zona industrial també està parada, ja que no han signat cap con-
veni ni ingressat cap aval a carreteres.

. (P) L’ADSL arribarà a tot el veïnat de Melianta i la Farrès a 10 Mb? (R) Es
parlarà amb la tècnica de l’Ajuntament sobre aquest tema.   

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 24 DE FEBRER DEL 2014
1. Informacions d'Alcaldia i del despatx oficial
. Ciutat Jardí. Continuen suspeses les llicències d’obra. L’ampliació de la
Zona Industrial continua parada.
. Ampliació de l’escola. Les obres avancen a bon ritme. Vàrem fer una visita
d’obres per a decidir la tanca perimetral entre l’escola “Alzina Reclamadora”
i la llar d’infants “Els Plançons”.
. Plaça de la Font. S’ha tret el joc del castell, s’ha restaurat i s’ha instal•lat
més ampliat a la Plaça de Catalunya amb un cost d’uns 2.000 €.
. Casal de la Gent Gran. El Sr. Alcalde comenta que es va convocar una re-
unió el dimarts dia 18 de febrer en el local de la piscina, per explicar a la gent
gran l’obra inclosa en el PUOSC d’ampliació del Casal. Varen assistir una
quinzena de persones i varen sortir molt contents, perquè varen veure que
era una obra seriosa, funcional i varen poder comprovar que no se’ls deixa
ni enxubats, ni en un tub sense claror. 
. Convenis amb el Bisbat de Girona. Explica al Ple que té dos temes pendents
amb el Bisbat de Girona, un és la cessió de l’hort de la Rectoria de Fontco-
berta, i l’altra la compravenda de la rectoria de Vilavenut. En relació a l’hort
de la rectoria de Fontcoberta, només falta signar el conveni que sembla  ar-
ribarà aviat. Explica que va venir l’advocat del Bisbat de Girona i amb els tèc-
nics de l’Ajuntament  es va marcar la part que l’Ajuntament proposa com a
cessió, que pràcticament és la meitat  de l’hort. Que en relació a la rectoria
de Vilavenut, es va fer una proposta d’arrendament amb opció de compra.
No els hi va semblar malament i actualment estan preparant la taxació de
l’immoble.
.Camp de futbol. Reunits amb l’antiga junta del futbol Fontcoberta, proposen
posar herba natural al camp de futbol de Fontcoberta. Tenen un romanent de
diners i únicament volen destinar-ho al futbol. S’ha de preparar el terreny i
aportar-hi matèria orgànica per a sembrar-hi després l’herba. El pressupost
d’aquesta actuació importa més o menys uns 9.000 euros. L’antiga junta del
futbol Fontcoberta es farà càrrec de la despesa. Ho volen fer aviat per tenir-
ho llest passat l’estiu, ja que hi ha la possibilitat de fer dos equips a Fontco-
berta, un de femení i un de masculí. S’ha d’acabar de parlar amb pròximes
reunions.
. Arbrat. S’han de fer unes quantes actuacions de plantació d’ arbres. Una a
la antiga pista de tennis, al costat de la deixalleria de Vilavenut, venint de
Galliners i en algun carrer de Melianta.
. Marquesines. S’instal•laran dues marquesines, una de petita a la plaça de
Vilavenut i la que hi havia a Vilavenut, que és més gran, s’instal•larà a Me-
lianta a la Plaça Catalunya, davant de l’Església.
. Pista Coberta de Vilavenut. S’ha demanat pressupost per acabar de cobrir
la part que queda entre l’edifici de l’escola vella de Vilavenut i la nova pista.
Es faria amb peces de policarbonat per no treure la llum a l’interior de l’edi-
fici.
. SOC. El Sr. Alcalde diu que com saben des de finals de desembre de 2013
s’ha sumat a la brigada de l’Ajuntament un noi del SOC, per feines de neteja
i demés. Que una persona més ja es nota, ja que en aquests moments tots
els embornals estan nets, la platja d’Espolla s’està desbrossant, etc. Tot i que
falta molta feina, ja es comença a notar la neteja general. El Sr. Alcalde con-
tinua dient que no sap com s’ha de fer per apel•lar al civisme de la gent, que
és vergonyós però cada setmana la brigada ha de passar a netejar la part
del costat  de la llar d’infants perquè està plena de defecacions de gossos.
. Mercat d’ocasió. El Sr. Alcalde diu que el mercat d’ocasió dels dissabtes
s’està consolidant. Que no porta cap mena de problema. L’únic que passava
era que hi havia pernoctacions en l’aparcament i voltants del pavelló. Que
s’ha solucionat posant senyals de prohibit pernoctar-hi i acampar-hi. Els mos-
sos d’Esquadra també ajuden en l’ordre, ja que hi passen molt sovint.

2. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Pla de l’Estany i els ajuntaments de la comarca de delegació de les com-
petències municipals de serveis socials / S’aprova per unanimitat.

3.  Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia
local contra la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración Local / S’aprova per unanimitat. 

4. Precs i preguntes (P) de l'oposició i resposta (R) de l'equip de govern:
. (P) Fa uns sis mesos es va parlar sobre el pacte nacional i la sobirania fiscal
de Catalunya. Es demana si s’ha fet alguna gestió. (R) S’ha d’esperar que la
Generalitat faci alguna gestió i ens digui endavant. 
. (P) Com va anar la inspecció que Sanitat va realitzar al local de la piscina
de Melianta. (R) L’Ajuntament no té coneixement d’aquesta inspecció. 
. (P) Veient que la urbanització de la zona industrial va per llarg, es creu que
s’haurien d’instal·lar dos fanals a l’entrada de Melianta. (R) S’hi poden
instal·lar, però el problema no és pas la llum sinó la velocitat. Fa falta un
radar. Alguns vehicles agafen el revolt de l’entrada de Melianta molt ràpid i
continuen anant a gran velocitat durant tota la recta de la carretera de Ba-
nyoles a Figueres, fins a arribar al semàfor.
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A
quest més de març hem fet dues compareixences públiques

una a Vilavenut i l’altra a Melianta. En elles vàrem explicar

com hem distribuït el pressupost d’aquest 2014, de la situa-

ció de Nova Melianta, de l’ampliació de la zona industrial, de l’escola,

de la construcció del Casal de la gent gran, del mercat d’ocasió i de

segona mà, entre altres temes.

Aquestes trobades tenen una doble intenció. D’una banda exposar-

vos les accions de govern i per l’altra recollir idees, iniciatives i sug-

geriments. Aquesta compareixença pública, però, ens ha deixat un

regust agredolç perquè si bé estem contents de la resposta de la

gent de Vilavenut -hi van assistir prop d’una vintena de veïns i va

acabar amb un debat ben viu-, no ho estem tant de la comparei-

xença a Melianta perquè els assistents no passàvem de la dotzena.

És una llàstima perquè vàrem preparar-la per donar resposta a

temes que ens afecten a tots. No sabem què pot haver fallat perquè

aquests temes estaven (estan encara ) al carrer perquè la gent ens

en demana els detalls. 

Per tant, descartat el desinterès de la gent, la manca d’assistència

a aquests actes només pot obeir a la manera d’anunciar aquestes

compareixences. Probablement, només amb l’anunci a la pàgina

web i a l’Agutzil no n’hi ha prou. És evident l’interès de l’Ajuntament

per donar informació municipal. En vàrem fer bandera a la campanya

electoral i, per això, s’ha millorat l’Agutzil, el Butlletí i la web munici-

pal. Les compareixences en són una part més d’aquest afany i volem

continuar fent-ne pel que representa de participació i de retruc, de

cohesió social. Així, doncs, la propera compareixença, que serà cap

a finals d’any, mirarem de fer la convocatòria de forma més perso-

nalitzada. Vejam si trenquem aquesta dinàmica.

Compareixences públiques

L
es actuacions de la brigada s’han fet famoses i no solament

a la comarca. El passat 29 de març va venir un equip de TV3

per fer un petit reportatge quan estàvem fent una actuació a

la font de Melianta. Aquest reportatge es va passar el 8 d’abril al TN

Comarques-Girona. 

De tota manera, val a dir que aquest no ha estat ni el primer ni l’únic.

Abans ja va venir TV Banyoles i tant el PuntAvui com el Diari de Gi-

rona ja n’havien publicat uns treballs. També, anteriorment, se n’ha-

via fet un reportatge radiofònic a RAC1. Ja ho veieu, ens hem fet

famosos!!!

Ara estem a punt d’inaugurar la “Ruta de les fonts i del patrimoni de

Fontcoberta”, una obra de recuperació del nostre patrimoni, feta to-

talment per la brigada. Sense ella a l’Ajuntament li era impossible

tirar-la endavant. Us recordem que la brigada és oberta a tothom i

sense més compromís que el que s’hi vulgui dedicar. No cal ni apun-

tar-se enlloc, només mirar la convocatòria a l’Agutzil de Paper i pre-

sentar-s’hi, res més.

Des de l’Ajuntament a tota la brigada de voluntaris: moltes gràcies

pel vostre civisme i pel vostre compromís!!!

La brigada de voluntaris a TV3

Construcció del petit pont al rec de la Palanca el passat 8 de febrer del

2014. El disseny és de Martí Viñolas que va aprofitar bigues de la restaura-

ció de la teulada de l’església de Fontcoberta. 
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petencial sense precedents que suposarà un important retrocés,

atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.

Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament

adequat per garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei

el municipalisme torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un

marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre

les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de

la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la preven-

ció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convi-

vència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.

Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’es-

tructura de l’estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la soste-

n i b i l i t a t

econòmico- f i -

nancera. Una llei

que vol privatit-

zar els serveis,

p r inc ipa lment

dels tres grans

serveis públics lo-

cals que encara

es demostren

econòmicament

rendibles: l’abas-

tament d’aigües,

el tractament de

residus i l’enllu-

menat públic.

LRSAL vulnera

l’Estatut de Cata-

lunya en matèria

d’organització te-

rritorial i de règim

local, i converteix

als ajuntaments

en un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa

i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc

basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, re-

conegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de pro-

ximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.

Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats

han iniciat una campanya d’informació a la ciutadania dels efectes

de l’aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Admi-

nistració Local, així com la defensa del món local perquè els ajunta-

ments som l’administració que estem millor preparats per oferir

serveis de proximitat.

Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el prota-

gonisme en la defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la

millora del benestar de la ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a

la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la

capacitat de resposta dels governs locals.

En defensa de l’autonomia local

A
l mes de maig d’enguany es compliran trenta-cinc anys

de la constitució dels ajuntaments democràtics. Al llarg

d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual es

van haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme

especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i per resoldre el

dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per afrontar

noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis

demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels fe-

nòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependèn-

cia, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre

altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta

a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciuta-

dans i ciutadanes.

Els ajuntaments

han estat capa-

ços d'afrontar

els grans reptes

i els canvis cul-

turals de finals

del S.XX i en

aquesta primera

dècada del

S.XXI, des de

l ’ a u t o n o m i a

local, són el

principal dic de

contenció con-

tra la crisi, i el

principal espai

de resistència,

de dignitat, de

defensa dels

drets de la ciu-

tadania i els

principals es-

pais per gene-

rar alternatives

socials i econò-

miques per pal·liar els efectes de la crisi.

Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un fi-

nançament just i adequat. Durant aquests quasi bé trenta cinc

anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en la

mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions

locals no s’ha adequat als serveis que presten.

El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nos-

tres municipis. Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incremen-

tar la despesa per donar resposta a aquesta emergència social.

Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai

tenir una administració més propera, i tenir més recursos per fer

front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol ha

aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Adminis-

tració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada com-
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una molèstia quan n’hi ha molts.

Doncs bé, abans que aquests petits problemes derivin en un pro-

blema més gros, us demanem que feu un sobreesforç. Per això, us

demanem que a partir d’ara els propietaris d’aquests solars feu unes

actuacions un xic diferents de les que fèieu habitualment i a banda

de tallar l’herba, l’apiloneu en un racó el més allunyat de la zona ha-

bitada (si fos possible retirar-la,  millor). Des de l’Ajuntament mirarem

d’habilitar un espai per abocar-hi aquesta herba. A tocar de la zona

habitada seria bo deixar-hi una franja perimetral d’un metre o metre

i mig absolutament neta que faci la funció de barrera.

Aquestes instruccions, més detallades,  les publicarem en un BAN i

les adreçarem per carta a tots els propietaris. Esperem la vostra

comprensió i sobretot la vostra col·laboració.

Neteja de solars

C
om cada any quan arriba el bon temps fem el mateix recor-

datori: cal netejar els solar sense edificar. De fet els solars

s’han de mantenir nets tot l’any però ara, amb la pujada de

temperatures, l’herba creix i la necessitat es fa més evident perquè

esdevé l’amagatall perfecte per a petits animalons i l’hàbitat idoni

d’insectes i petits invertebrats. A banda, també que l’herba que ha

crescut molt, a l’estiu s’asseca i acaba sent un combustible perillós

en cas d’incendi.

Ara a Melianta hi tenim molts solars sense edificar, sobretot a la part

nova. Aquest fet ha propiciat que els solars amb gran quantitat d’-

herba siguin un habitat perfecte per als ratolins i aquests acabin en-

trant als habitatges. A banda també ens han fet notar la proliferació

de petits invertebrats, com per exemple els centpeus (els papus de

cent cames que en dèiem) que no són perillosos però esdevenen

H
i ha unes normes de convivència que s’han de respectar.

Tots tenim clar que no podem aparcar el cotxe davant l’en-

trada del veí, ni podem posar l’equip de música ni la TV molt

alta a certes hores, ni, ara que ve el bon temps, podem fer tertúlies

o festes fins a altes hores de la nit per respectar el descans dels

veïns. Això, està clar, ningú ho discuteix. 

Per aquesta mateixa regla de tres si un decideix tenir un gos (una

mascota) ha de respectar que hi ha gent que no en vol tenir. S’ha

de tenir clar que si un està disposat a acceptar les obligacions i res-

ponsabilitats que comporta tenir un gos, els que han decidit no tenir-

ne no tenen per què patir-ne les conseqüències.  

Recentment hem aprovat una nova ordenança de tinença d’animals

de companyia per intentar conciliar aquesta pràctica i la vida social

del tot el col·lectiu. Trobem que hem millorat molt però no del tot.

Encara hi ha massa queixes. Gossos que lladren a la nit, gossos

que campen lliures dins la zona urbana, gossos que borden als

vianants i, sobretot, les defecacions en carrers i places. No pot

ser que cada setmana, sobretot a la zona de les escoles i del pa-

velló, la brigada municipal hi hagi de passar a recollir les defeca-

cions. Recordem l’obligació dels propietaris de recollir les

defecacions dels seus gossos a la via pública i recordem, també,

l’obligació de portar-los  lligats en tots els nuclis urbans del muni-

cipi. Sapigueu que els Mossos poden multar qui incompleixi

aquestes normes.

Des de l’Ajuntament estem pensant, tal com passa ja en diversos

llocs, en habilitar un espai gran i tancat on els propietaris puguin

deixar els seus gossos en llibertat per tal que es puguin esbravar.

Mentrestant, però, no abaixem la guàrdia i fem entre tots que con-

viure amb gossos i mascotes en general,  no sigui un “problema”.

El “problema” de conviure amb gossos

18 de gener del 2014, el primer dia del mercat d’ocasió i de segona mà

NOTICIARI BREU
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- Ja estan col·locades les dues marquesines per esperar el bus. Una

a la plaça Major de Vilavenut i l’altra a la plaça de Catalunya de Me-

lianta.

- Al parc de jocs infantils de la plaça de Catalunya, ja s’hi ha fet l’am-

pliació. Després de restaurar-lo, s’hi ha instal·lat el castell que es-

tava en la plaça de la Font. Esperem poder fer ben aviat el que ha

d’anar entre la llar d’infants i l’escola, al costat de la zona esportiva.

- Passat Setmana Santa es farà la primera actuació global a tots els

camins i carreteres rurals del municipi. Ja sabeu: engravar, fer tren-

caaigües, netejar els marges i les cunetes. D’aquests tipus d’actua-

cions, malgrat la crisi hem pogut mantenir aquests dues actuacions

anuals, una ara a la primavera i una altra a la tardor. Aquestes ac-

tuacions són dutes a terme per la brigada municipal i, a banda de

guardar-nos una quantitat per urgències, la totalitat dels diners de

les subvencions es destinen a adquirir graves.

- S’han netejat els embornals de tot Melianta i, també, moltes

vorades. Ara toca la banda nord des de la carretera de Font-

coberta. Començarem per la zona del pavelló i anirem pujant

per la zona nova fins a les dues rotondes. Cal netejar l’her-

bassegar la plaça dels Remences. L’avinguda de la Pedrera

necessita una actuació contundent perquè les fulles dels rou-

res i la terra arrossegada per l’aigua dels camps del costat

han deixat els vorals molt bruts. Aquesta actuació també co-

mençarà passat Setmana Santa, i anirem seguint per deixar-

ho tot enllestit a finals de maig. 

- Hem demanat un pressupost per a la senyalització vertical de Me-

lianta i de Vilavenut. La intenció és poder col·locar-la aquesta tar-

dor.

Els alumnes de Cicle Mitjà de l’escola Alzina Reclamadora entrevisten el Sr.

Alcalde el dia 27 de febrer, Dijous Llarder, a l’Ajuntament

En Josep Galceran, de la brigada municipal, poda l’alzina reclamadora de

davant l’escola el passat 21 de gener. Aquesta alzina es va plantar el febrer

de 1998 

Les obres de la segona fase de l’ampliació de l’escola el passat 14 de març
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L’AJUNTAMENT DE FONTCO-
BERTA CONTINUA SENSE
NETEJAR ELS CARRERS

EUROPA 2014

Qui ens ho havia de dir, quan a col•legi estudiàvem que
al món hi havia 5 continents i que nosaltres, els catalans,
vivíem en un que es deia Europa, que ara, anys després,
el Gobierno espanyol ens diria que, si ens portem mala-
ment, ja no viurem més a Europa si no que viurem a l’es-
pai, pràcticament a tocar de la lluna. O que potser,
agafaran una retro i faran un forat tant profund que Cata-
lunya es separarà d’Espanya i flotarà com un illa fins a
quedar al mig del mar, en un punt inconcret entre l’Alguer
i Menorca. I que, si no ens portem bé, quedarem fora del
sistema mètric decimal i a partir d’ara haurem de mesurar
en pams, pesar en lliures i anar a buscar la llet en petits.
I, si ja ens portem molt i molt malament, llavors ja ho hau-
rem de comprar i pagar tot en aquelles boniques pessetes
de fa un temps. No tenen verdaderament res més a fer? 
Si Catalunya, després d’exercir el seu innegociable dret

a decidir, decideix ser un estat independent com a Repú-
blica Catalana, no ha de passar pas res de dolent per a
ningú. Catalunya i Espanya, Espanya i Catalunya, sabran
viure bé com a bons veïns i seran capaços d’afrontar, con-
juntament, els reptes, problemes i oportunitats que puguin

afectar-los. La pràctica totalitat d’afers que tenen en comú
tots dos països europeus no són, de fet, exclusius d’ells,
ja que els comparteixen també amb altres estats euro-
peus o bé mediterranis. Tots hi sortirem guanyant, ca-
dascú a casa seva i tots a la mateixa Unió Europea com
a veïns lleials i col•laboradors. 

Si el divorci, la capacitat de poder posar fi a la convivèn-
cia conjunta, és reconegut entre les persones, a causa de
la disparitat de caràcters i d’interessos, també hauria de
poder-ho ser en allò que es refereix als pobles. I el di-
vorci, la independència política, no implica de cap manera
l’aïllament de la resta del món, sinó, ben contràriament,
la possibilitat de relació amb tots els pobles de la terra,
directament, sense intermediaris innecessaris, com passa
ara.

A finals de maig, de nou podrem votar per escollir els
nostres representants al Parlament Europeu que confor-
maran la majoria que donarà pas a la formació de la Co-
missió Europea (el Govern d’Europa). Talment com si fos
a casa, els grups polítics lluiten , legítimament, per obtenir
molts vots per dur a terme les polítiques que creuen que
son les millors per als seus conciutadans. Des d’Esquerra
Republicana us animen a anar a votar. Seguiu els debats,
escolteu la ràdio i mireu la televisió. Feu-vos una idea de
quin partit s’acosta més al que penseu vosaltres i després
voteu-lo. El dret a decidir lliurement els vostres represen-
tants a Europa ja el tenim. Ara hem de seguir  lluitant  per
aconseguir poder decidir el nostre futur a casa nostra.  

Convergència i Unió (CiU) a Fontcoberta ara fa dos anys
també ens queixàvem publicant en un escrit a aquest mitjà
de comunicació municipal sobre el mateix tema que ens
ocupa aquest trimestre, la neteja dels carrers del nostre mu-
nicipi.

En aquest temps ens hem queixat reiteradament en els
plens. Tot i que cal remarcar que a l’anterior Butlletí l’equip
de govern deia que per queixar-se no calia apuntar-se a cap
candidatura política. Doncs, després del poc cas que ens fan

hem decidit no tornar a queixar-nos a cap ple sobre el tema
de neteja, com tampoc sobre l’enllumenat públic, lògicament
si no tenim algun cas molt flagrant. Perquè ens escoltin hem
decidit que ens queixarem sobre la neteja i l’enllumenat pú-
blic a cada Butlletí. I és que el tema de la neteja és una qües-
tió de voluntat política, de considerar-ho una prioritat. 

No ens fan cas de les nostres queixes al ple tot i que sempre
tenim una actitud constructiva. Per posar un exemple, al ple
de setembre ens vam queixar sobre l’aigua que hi havia a la
font de la plaça Catalunya, que estava embassada i bruta, i
hi havia larves de mosquit. Vam demanar de buidar-la i ne-
tejar-la, doncs ni cas, van passar més de tres mesos abans
de fer una actuació, i a sobre, ens vam haver de sentir que
amb els primers freds ja no hi havia mosquits.

Us volem explicar que a l’últim ple vam demanar el calendari
d’actuacions  de neteja dels carrers del municipi i també als
locals municipals (escoles velles, can Jan, piscina, pavelló..).

Esperem que quan us arribi aquest butlletí nosaltres ja tin-
drem aquesta informació, us tindrem informats.

EL BUTLLETÍ  28
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Fira de les 2 i 4 rodes

El passat dissabte 1 de febrer es va celebrar la XX fira
de les 2 i 4 rodes a Melianta. Com cada any l'assis-
tència va ser molt nombrosa, tant de públic com de

Carnaval 2014 a Fontcoberta

El dissabte 1 de març es va celebrar el Carnaval a
Fontcoberta. La rua va sortir del pavelló a les 5 de la
tarda i va recórrer els carrers de Melianta fins a la

Plaça de Catalunya. Tots els nens van poder pujar al tren
Pinxo en les diferents parades que anava fent durant del re-
corregut. En tot moment el grup de percussió Batec-batuc va
animar la festa. Al final hi va haver xocolatada per a tothom.

parades. El temps va acompanyar i els assistents van poder
gaudir-la.
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Trobada balladors de country Pla de l’Estany

Ja fa dos cursos que la Comissió de Cultura de Fontco-
berta va tirar endavant la creació d’un grup de country
al poble. Es va iniciar el primer nivell l’any passat i

aquest any ja ens hem atrevit a organitzar una jornada amb
els altres grups de la comarca.

El diumenge 16 de març de 2014 es va fer la primera trobada
de country del Pla de l’Estany al pavelló de Fontcoberta.
Unes 70 persones de la comarca van gaudir d’una tarda  ba-
llant  i/o escoltant  música country durant gairebé les tres
hores que va durar la vetllada. L’entrada va ser gratuïta i es

Aplec de la Mare de Déu de la Font

El 23 de març es va celebrar, un any més, l’Aplec de la
Mare de Déu de la Font. 

Al matí, pendents una mica del temps, que ens deia que pot-
ser plouria, es va preparar tot l’aplec al voltant de la capella.
I va ser així, ja que durant la missa, oficiada per Mn. Jordi
Font, un petit ruixat va espantar una part dels assistents.
Però no va passar d’aquí i acabada la mateixa, el sol tornava
a brillar radiant i esplèndid, cosa que va permetre celebrar
l’aplec amb un dia magnífic i fins i tot acabant la tarda amb
calor.

Dins els actes programats, enguany es va proposar un
curset de sardanes. Així, jovent de les colles sardanis-
tes de Banyoles, varen impartir a totes les persones in-
teressades, un curset que es podia posar en pràctica
amb l’audició de sardanes que ens va oferir la cobla
Principal de Porqueres. És una iniciativa que va sorgir
en veure com molt del jovent assistent a l’aplec es po-
saven a ballar sardanes i gràcies a la voluntat d’algun
dansaire, marcaven els passos sardanístics. Des de la
comissió, volem agrair la bona predisposició de les
tres persones que varen impartir el curset de sardanes,
que esperem repetir l’any vinent.

Dolors Bustins
Comissió de l’Aplec de la Mare de Déu de la Font

van poder degustar coques i begudes que s’havien preparat
per la diada.

L’experiència va ser molt positiva i esperem que l’any que
ve, que suposadament haurem après més balls, ens puguem
retrobar una altra vegada amb els diferents grups de la co-
marca al pavelló. Animeu-vos!!, ballem cada dimecres a can
Jan de la Farrès de 9 a 10 del vespre amb en Joan i la Mª
Àngels.

Comissió de Cultura

Un moment de la missa (foto de Dolors Bustins)

Un moment de l’audició de sardanes (foto de Dolors Bustins)
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9ª Marxa BTT Trencapins Fontcoberta

El dia 30 de març es va fer la 9a marxa BTT Trencapins
de Fontcoberta. El dia no ens va acompanyar gaire,
ja que va ploure tot el matí, però tot i això hi van par-

ticipar vuitanta-nou corredors. El recorregut de la marxa
llarga era d’uns 31 km aproximadament i 15 Km la curta. En
principi no era gaire dificultós, però la pluja de tot el matí i el
fang que es va formar van fer que aquest fos més pesat per
als participants. Tot i això, els ciclistes ho van superar molt
bé ja que hi havia un nivell força alt. En acabar la cursa hi va
haver pa amb tomata i botifarra per a tothom i es va sortejar
un pernil entre tots els participants. 

Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els col·laboradors,
que van ser molts, i que ens han ajudat a fer-ho més fàcil
any rere any. Ens agradaria anomenar-los a tots però segur
que ens en deixaríem algun. Gràcies als de les motos, als
dels controls als camins, al del cotxe escombra, a l’encarre-
gat de les botifarres, als que  suquen el pa, als de les ins-
cripcions, al noi de les classificacions, al del petard, al de la
web, a l’Ajuntament de Fontcoberta, a la comissió de festes...
A tots moltes i moltes gràcies!! 

II Matinal de Fontcoberta 2014: els Miradors de Melianta

“E ls miradors de Melianta”, aquesta paraula
defineix molt bé bona part de la matinal
que el dia 6 d’abril va aplegar 150 perso-

nes, entre participants, organitzadors, voluntaris per
Fontcoberta i col·laboradors, per tal que la vetllada,
emparada també pels déus del sol, fos tot un èxit. Des
de bona part del recorregut els caminadors podien con-
templar les casetes de la  urbanització de Melianta,
com si d’un gran mirador es tractés, ben posades i
arrenglerades sobre l’immens pla de Martís.

La sortida va ser a les 8 del matí al pavelló de Me-
lianta, calia una inscripció prèvia al preu de 4€ que
permetia esmorzar (pa amb tomata i embotits, vi,
aigua, galetes...) i també gaudir de dos avituallaments
amb grana, fruita i begudes refrescants.

Vam començar la matinal creuant el rec d’Espolla. Pas-
sant pel costat de l’antic camp d’aviació i vorejant el
veïnat de can Traver sota un bonic alzinar, vam arribar
a Sant Cristòfol d’Usall, ermita medieval del segle XI.
Seguírem per una pista que mena a diferents masies
del veïnat d’Usall i tot davallant uns 200 m de desnivell
vam arribar al mas can Bosch, després de travessar
l’antiga carretera C-150 d’Olot per un túnel soterrat.
Tot seguit ens vam enfilar per  un corriol a mà dreta
que ens va portar a la urbanització  Casellas d’Avall.
Vam seguir per una pista forestal al costat del mas
Tista, sota una bonica pineda, fins arribar al puig
Clarà, on hi trobàrem el primer control i avituallament.
Des dels dos miradors gaudírem de boniques vistes al

Sembla que va ser ahir que vam començar, però el temps
passa de pressa i ja portem deu anys al capdavant de Vici-
debici. A aquesta junta ens agradaria que Vicidebici conti-
nués força anys més, per això fem una crida a la renovació
amb gent que doni nous aires a aquesta entitat del poble.
Una salutació molt gran.

Vicidebici de Fontcoberta

Pirineu i també sobre l’estany de Banyoles amb tot el
pla de Martís al fons.

Baixant de puig Clarà, sempre en vistes a l’estany vam
arribar a les basses de can Morgat i travessar una de
les moltes rieres que moren a l’estany. Ens vam enfilar
per dins del bosc de can Morgat per després travessar
la comarcal C-150 i pujar per Lió cap al puig de Sant
Martirià on vam esmorzar i passar el segon control.

Una vegada refets vam seguir la marxa pel carril bici i
es va poder  triar si es volia una ruta curta que tornava
a Melianta pel costat de la font que porta el seu nom,
o bé una d’una mica més llarga que passant per la
bassa de Figueroles ens portava fins al poble de Font-
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coberta, on hi havia el segon avituallament. Només ens
va quedar seguir fins a  can Jan de la Farrès, després
de passar per la Mare de Déu de la Font i arribar al
punt inicial on s’havia de lliurar l’últim control.  

L’excursió va ser organitzada per la Comissió de Cul-
tura, la Regidoria d’Esports i l’Ajuntament de Fontco-
berta i es pretenia que els participants gaudissin d’un
bon matí de diumenge, aprofitant l’ocasió per divulgar
racons excepcionals del municipi i les seves rodalies. 

Un total de 52 persones (42%) van fer la ruta curta
d’una longitud de 13 Km  i la resta (58%) van ser els
més trempats fent els 18.3 Km de la caminada més
llarga. Per comarques la distribució va ser la que teniu
a la taula del marge, i per edats destaquen 5 partici-
pants de menys de deu anys, el més petit un nen de
només tres anys de Banyoles, el número 92, que va fer
la ruta llarga i va arribar a les 12.39h al pavelló.

A tots els col·laboradors i voluntaris  gràcies per la
vostra aportació desinteressada, i a tots els partici-
pants, gràcies per la vostra participació i us hi esperem
l’any que ve.

Comissió de Cultura

La serra del Mont podem dir que està present a les nos-
tres vides. Només ens cal alçar la vista cap al nord i ja
la veiem. Si fem alguna foto encarant-nos cap al nord,

ja la tenim de teló de fons sigui quin sigui el nostre primer pla
escollit, mostrant-nos la silueta -segons Verdaguer- d’un
enorme i bonyegut camell que baixa del Pirineu.

El Mont, o millor dit, la Mare de Déu
del Mont, té el seu cim al Santuari,
amb la seva verge romànica policro-
mada. L’església, tot i que romànica,
és de començaments del segle XIV.
Tanmateix en el tombant dels segles
XVIII-XIX s’hi van fer importants re-
formes que hi donaren la forma ac-
tual. El cim s’alça a 1.115 m al terme
d’Albanyà, entre les comarques de
l’Alta Garrotxa i l’Empordà i domina
les valls del riu Muga i del Fluvià. Do-
nada la seva àmplia zona d’influèn-
cia, 12 pobles hi fan la seva romeria
cada any, un dels quals, Crespià, és
l’únic de la nostra comarca. I quan
s’hi fa aplec, el pla de Solls, amb el
seu prat solcat de bells pins, és el
lloc ideal per als que s’hi queden a
fer l’arrossada o el dinar de germa-
nor. Els camins per pujar-hi són di-
versos, depenent de la procedència,
i tots passen per llocs emblemàtics –

creus, padrons, oratoris– però conflueixen en algun
punt –Falgars n’és un exemple– abans d’arribar al cim. 

El Patronat és qui regeix els esdeveniments del San-
tuari. Es formà l’any 1998 i està format per represen-
tants de diferents parròquies, pel rector i altres càrrecs

Març del 2005

El Mont
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eclesiàstics i per un representant de l’ajuntament d’Al-
banyà. Ells són els responsables de la gestió, adminis-
tració, manteniment i cura del santuari. També hi ha
l’associació “Amics del Mont” que col·labora amb ells.
Val a dir que d’un temps ençà, la seva activitat ha estat
destacable ja que s’han millorat les instal•lacions amb
l’hostatgeria, el restaurant i les noves escales a la fa-
çana principal. A més, la inauguració de l’escultura de
Mossèn Cinto juntament amb la cambra on es va hos-
tatjar i el monòlit dedicat a la seva memòria recorden
aquest   personatge, el qual considerava el Mont, el
mirador més bonic del món. 

Tanmateix, la serra del Mont no és sols el Santuari sinó
que el conformen un munt de llocs interessants que cal
descriure. Geogràficament parlant, hi trobem per
exemple el pla de Vi –molt conegut  pels boletaires– i
la Tossa d’Espinau, ambdós separats del Mont pel coll
de Joncanat. Un altre lloc emblemàtic és el cingle de
Roca Pastora, amb la font als seus peus. I no parlem
de la multitud de coves, avencs, balmes i roques que
s’hi apleguen, com ara la roca rossoladora on, segons
la tradició, les noies hi havien de rossolar si volien tro-
bar parella ben aviat.

Si parlem des del punt de vista patrimonial o arquitec-
tònic cal destacar sobretot el monestir de Sant Llorenç

de Sous, el solitari Castellot de Falgars –reducte ibèric
del segle II aC– o tot el conjunt de masies que s’aple-
guen al seu vessant o als seus peus. Falgars –casa
pairal d’imponent aspecte– i el Noguer de Segueró– el
millor exponent d’una mansió d’hisendats rurals– en
serien un bon exemple. També hi trobem, a sota seu,
el castellot de Beuda, anomenat popularment “castell
dels moros”, el castell dels Caixàs a la plana de Beuda
i el castell de Segueró. 

El monestir de Sant Llorenç, per la seva banda, citat
ja l’any 871, té una llarguíssima història. Al segle X s’hi
instal•len els monjos benets de Sant Aniol convertint-
se en abadia benedictina, més tard passa a mans del
comtat de Besalú i posteriorment al de Barcelona. La
llista d’abats és molt llarga però mai hi ha més d’una
dotzena de monjos. Actualment està en fase de recu-
peració.

Els marxaires del Triops vam pujar al cim del Mont
l’any 2005, on hi vam poder trepitjar neu i tot. I ara hem
tornat als seus encontorns per visitar el castellot de
Beuda, el de Falgars –desconegut per nosaltres–, i la
masia homònima, de vista esplendorosa. Tot plegat, un
plaer per a la vista.

El Triops Marxaire

Abril de 2014
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El dimarts, 18 de març es van
atorgar, al Palau Robert de
Barcelona, els X Premis d’E-
ducació en el Lleure de l’any
2014 de la Fundació Lluís Ca-
rulla. Els premis d’Educació en
el lleure son sis guardons, do-
tats amb 4.000 euros cadas-
cun, destinats a reconèixer
projectes, experiències i trajec-
tòries de caràcter educatiu en
l’àmbit de l’educació social i del
lleure. El jurat després de va-
lorar les noranta-dues propos-
tes rebudes, va concedir un
dels sis guardons al projecte
presentat per la unitat de Pio-
ners i Caravel·les de l’AEiG
Pla de l’Estany “Resseguir un
camí ramader i arranjar el re-
fugi de les Saleres de Cader-
get”.

Es tractava de presentar una experiència d’aprenentatge de servei
duta a terme per 17 joves de 14 a 17 anys acompanyats per cinc
caps i el mossèn.

Es va escollir aquest servei: arranjar un refugi, i més concretament
el de les Saleres de Caderget (Espinavell - Molló). A més, per poder
conèixer més a fons la importància i la tradició de les rutes ramade-
res, vam decidir els Pioners i Caravel·les de l’Agrupament Escolta i
Guia del Pla de l’Estany, caminar des de Fontalba fins al Costabona
del 5 fins al 10 de juliol.

En el nostre trajecte hi vàrem poder trobar el gust de caminar i atu-
rar-se. Aturar-se per contemplar allò que els nostres pastors han vist
dia rere dia. Un isard, una marmota, una font.. Situant en cada lloc
l’acció de llegendes. És la manera de mantenir viu un patrimoni na-
tural i cultural de generació en generació.

Conèixer la importància de la vida del pastors de muntanya, treballar
en equip i compartir la vida de grup, respectar la natura i el seu medi
i descobrir el valor del servei gratuït i anònim. Són els valors dels que
es forma una educació que dóna fruit i els que van ser el nostre ve-
ritable objectiu.

De fet tot el Pirineu és un enorme llibre que ens ofereix Catalunya.
Entre aquest patrimoni català hi ha a alta muntanya els refugis i les
cabanes. Un lloc on es barreja l'exigent bellesa de les altures amb
el repòs i seguretat del pastor i de l'excursionista, on es defensen
del fred i del vent i per aquets motiu fan un verdader servei. És com
si fossin un gran vaixell travessant el mar en plena nit

Durant la nostra ruta i campament ens va acompanyar un gran amic:
El diari de camp. On hi explicàvem tot allò important d’aquells dies i

allò que ens havia deixat petjada, una petjada que avui seguim ex-
plicant amb la mateixa energia i claredat d’aleshores. 

6/7/13“Estimat diari de camp, (…) La pujada se’ns fa infinita però la
motivació que ens anem donant uns als altres ens fa arribar a dalt al
Nou Creus. Anem pujant i les vistes es fan més boniques (…)Des-
prés d’un matí molt intens i ple d’emocions i companyerisme ens
toca parar per dinar a Aigolls Podrits.(…)
8/7/13“Estimat diari de camp, (…) De seguida hem posat fil a l’agulla al servei;
arreglar el refugi de les Saleres del Caderget (Espinavell)...”

9/7/13“Estimat diari de camp, Els primers rajos de sol juntament amb el crit de
Bon Dia dels caps ens fan aixecar. És el penúltim dia i per tal d’aprofitar-lo ens
posem en marxa(…)”
10/7/2013 “Estimat diari de camp,(...) Gràcies a tots els pioners i caravel·les i
als caps per fer d’aquests campaments uns dels millors de la nostre història
escolta.

Aquest seguit d’experiències ens han obert una mica més els ulls a una ma-
nera d’entendre la vida i a continuar estimant Catalunya.

Maria Núria Ramos, caravel·la de l’AEiG Pla de l’Estany

La unitat de Pioners i Caravel·les de l’AEiG Pla de l’Estany
rep un dels premis Lluís Carulla
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Roca Forada, un campament neandertal a l’aire lliure 

El divendres 14 de març va finalitzar la primera inter-
venció arqueològica al jaciment de Roca Foradada,
una estació prehistòrica del període neandertal si-

tuada a l’aire lliure, dins del terme municipal de Fontcoberta,
a tocar de la platja d’Espolla. És un jaciment superficial que
ha proporcionat, a uns 40 cm de fondària, la troballa de prop
d’un centenar d’eines prehistòriques noves, bàsicament de
quars, corresponents al paleolític mitjà. La seva cronologia
es pot datar entre 40.000 i 80.000 anys enrere i són molt
semblants a les de la cova de l’Arbreda de Serinyà. 

Roca Foradada va ser identificat com a jaciment paleolític
l’any 1982, a partir de diverses sortides de camp realitzades
al Pla de l’Estany per part de Joan Abad i Santi Serra, mem-
bres de l’Associació Arqueològica de Girona. Posteriorment,
el 1989 s’hi van fer noves prospeccions dirigides per Julià
Maroto. 

L’excavació d’aquest 2014, del 5 al 14 de març, ha anat a
càrrec dels prehistoriadors Alfons Díaz i Albert Aulines i ha
comptat amb el suport de l’Ajuntament de Fontcoberta i de
la Generalitat de Catalunya (a través de la seva arqueòloga
territorial Susana Manzano) i amb l’aval científic de l’Asso-
ciació Arqueològica de Girona.

En l’àmbit educatiu, la tarda del 14 de març un centenar d’a-
lumnes de l’escola Alzina Reclamadora de 3r, 4rt, 5è i 6è,
van visitar Roca Foradada mentre els arqueòlegs hi estaven
treballant. Van poder gaudir de les seves explicacions sobre
qui eren i com vivien els neandertals del Pla de l’Estany i
sobre les troballes d’aquests dies.

El divendres 28 de març es va celebrar a l'Espai jove del pa-
velló de Fontcoberta una xerrada informativa de les noves
troballes neandertals a Roca Foradada. La conferència va
anar a càrrec dels prehistoriadors Alfons Díaz i Albert Auli-
nes.

Els arqueòlegs Alfons Díaz i Albert Aulines a Roca Foradada

Un discoïdal trobat a Roca Foradada

Els nens i nenes de l’escola a Roca Foradada Un moment de la xerrada a l’Espai jove
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Breus

Sopar del Dia de la dona treballadora que es va fer el 7 de març del 2014. A

la trobada hi van participar vint-i-cinc dones de Fontcoberta i del Pla de l'Es-

tany

Fotografia del fum de l’incendi de les Gavarres del 16 de març del 2014 feta

des de Melianta cap a les Gavarres a les 5 de la tarda

NAIXEMENTS
16-01-2014: Beth Lozano Moya
23-01-2014: Arlette Collell Hernández
01-02-2014: Tsam Ferrero Domènech

CASAMENTS
08-02-2014: Pere Trias Rubirola amb Emma Marín Guillamet

DEFUNCIONS
06-01-2014: José Camso Nadal
24-01-2014: Luís Agustí Frou
01-02-2014: Maria Teresa Arjona Duarte
03-02-2014: Pedro Casadevall Gorgoll
17-02-2014: Narcisa Juan Estañol
27-02-2014: Maria Martínez Martínez

Demografia gener, febrer i
març de 2014

Nota: La demografia correspon als registres de l'Ajuntament

Beth Lozano Moya Arlette Collell Hernández

Visita guiada a Espasens del passat 12 de gener organitzada pel Centre

d’Estudis Comarcals i el Centre Excursionista de Banyoles

LA DEMOCRÀCIA
sàtira

El camp és ple de gom a gom
Els xiulets de l’àrbitre 

Es perden
Les regles de joc no s’obeeixen

Molts gols passen per alt
Surten pilotes de tots cantons

La gent crida, ningú els escolta
Els espectadors estan nerviosos
L’aldarull puja cada vegada més

Ningú veu un bon final

Juguen els verds contra els ver-
mells

Els blancs estan a la defensa
La situació és preocupant.

Arribaran a la força física?
Tindran suficient seny?

Hauran de canviar-se els colors?
Tot és possible.

Les pantalles de les televisions,
Els titulars dels diaris,

Les emissores de ràdio,
Els comentaris de tots els cafès...
Estan plens de notícies polítiques,
De mítings, d’enquestes, de de-

bats,
d’entrevistes,

De manifestacions massives,
D’auguris electorals...

Tothom en sap, tothom ho fa bé...
Tothom promet, tothom hi vol

anar...
Tot s’hi val

És la democràcia.
I el poble... què?

Lluís Barjau

. Berenar al local de l’associació Don@ que es va celebrar el 6 de
març amb motiu de la trobada de gent gran de Fontcoberta i Serinyà.
Prèviament s’havia fet una visita a l’església de Fontcoberta i a can
Jan de la Farrès guiada per Pilar Busquets, regidora, i Sílvia, assis-
tent social. Aquests actes, en els quals hi van participar trenta-cinc
persones, es van fer dins el programa Fem ruta.
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Aquesta font és una de les importants de Vilavenut.
Per accedir-hi agafarem la carretera d’Ollers, des de
la carretera de Galliners, i quan hàgim fet uns 300

m tombarem a l’esquerra i a uns 100 m ja veurem la font al
fons d’una clotada després de travessar un petit camp rost.
L’accés, per tant, és fàcil. El paratge és interessant, amb
bosc de ribera al costat del típic bosc mediterrani.

La font es troba dins de la propietat de can Vilà. D’aquí prové
el seu nom. Can Vilà és una masia situada al veïnat d’Ura-
rols, a Ollers. Actualment és propietat de Jaume Famada Ar-
tigas. Popularment també se l’anomena font d’en Cleda, una
casa de Vilavenut propera a la font situada en un petit turó. 

De manera natural era un biot que proporcionava aigua
abundant. Servia per regar l’hort de can Salvi amb una pa-
lanca. Rafel Oviedo, en Cleda, sembla que va engrescar en
Famada a fer la font a condició de poder tenir aigua per la
casa, cosa que així va ser. Per això va treballar-hi en la seva
construcció. El paleta de Vilavenut Pere Coma, sogre de
Josep Oliver i pare de Teresa Coma, va fer l’actual construc-
ció i la mina el 1966. Per aquelles dates, però posterior a la
construcció de la font, en Famada va construir-hi un pou per
aprofitar l’aigua de la deu i proporcionar aigua a can Vilà. 

La font és enclotada i ben arreglada però molt abandonada.
S’hi accedeix baixant 9 escalons. Hi ha la inscripció sobre
ciment pòrtland: FONT DEL MAS VILA (hauria de dir Vilà),
19-9-1966,  J.F.V. (Jaume Famada Vilà, pare de l’actual pro-
pietari). Té un broc central d’acer amb un petit receptacle de
caiguda de l’aigua i a l’esquerra un altre de llautó que és el
que raja. Abans de sortir l’aigua hi ha un petit dipòsit que
l’emmagatzema provinent d’una petita mina d’uns 5 m de
llargada que pren la direcció nord-est cap al  pou proper. És
en aquest dipòsit on s’hi va posar, posteriorment a la cons-

trucció de la font, el broc de llautó
amb funcions de sobreeixidor. A la
mina, que és coberta amb volta, s’hi
pot passar dret. La font no s’asseca
mai i, tot i que a vegades no raja,
sempre hi ha aigua a la mina. L’aigua
s’escorre fins a un petit torrent que
passa a tocar i desguassa a la Riera,
a uns 50 m de la font d’en Vilà. La font
alimenta una gorga petita d’aquest to-
rrent, la gorga d’en Jeroni, que es
troba allà mateix. Aquesta gorga, que
gairebé sempre té aigua, té una petita
bauma.

Damunt del dipòsit de la font hi ha una
petita caseta per pouar l’aigua. En
Cleda i en Serret hi van posar un
motor  i van canalitzar-la fins a casa
seva. D’aquesta manera, a can Serret

van poder fer un hort proper a la casa. Si la font no propor-
cionava prou aigua l’anaven a buscar amb semals o amb
una cuba a la gorga d’en Cames, a la Riera. 

Pere Llorens i Jaume Colomer

LES FONTS DE FONTCOBERTA I VILAVENUT 
Capítol 13: Font d’en Vilà o d’en Cleda
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Fins que el nounat no havia rebut les aigües baptismals
no era gens recomanable treure’l del costat de la
mare, la qual, fins passada la quarantena, no podia

sortir de casa, ni tan sols tenir contactes amb persones, llevat
de les que convivien a la mateixa llar. 

El bressol era el llit de fusta adient per posar-hi els infants a
dormir. Permetia balancejar-lo amb els peus. Va ser on pri-
mer ens van donar les sopes i on
vam intentar treure el caparró. S’ex-
plica que a les cases més humils
utilitzaven teules velles, de mida
gran, com a bressol. A l’hivern es-
calfaven lleugerament una altra
teula que posaven com a cobertora.
D’aquesta manera l’infant restava
calent. 

Era creença que les bruixes roben
infants, ja que els cal greix de cria-
tura per als untets. També les en-
cantades, desitjoses de ser mares i
no podent-se criar els propis fills -no
tenen pits-, roben infants d’altres
bressols, canviant-los pels seus,
abans de ser batejats. Per això no
se’ls deixa mai sols, o se’ls deixa un
tros de pa al bressol; i l’escombra
cap per avall, darrere la porta, i els
amolls en creu sobre la cendra. 

Quan un infant no s’assembla als
pares, físicament, hi ha mares que
diuen que no semblen fills seus,
sinó del dimoni amb les bruixes, que els han canviat al bres-
sol. Els fills de bruixa o del dimoni eixuguen les dides, de tant
que mamen, i es coneixen perquè no ploren mai i als set
anys es moren. 

Si la mare moria durant el part, és creença que la seva ànima
rondava uns mesos entorn de l’infant, fins que el nadó ja era
avivat. 

Hi ha una relació íntima entre l’infant i la placenta: si és llan-

çada al foc, morirà cremat; si a l’aigua, negat; si se la menja
un gat o un gos, serà lladre; per això se sol enterrar, perquè
mori cristianament. Si és noi, s’enterra sota un roure; si és
noia, sota d’un fruiter –perquè sigui fecunda- o d’un roser –
perquè sigui maca-. Es infants que naixien coberts amb la
placenta eren tinguts com a privilegiats, rodejats de defen-
ses, immunitzats contra espases i bales, assoleixen càrrecs
influents, riquesa... 

El part se celebrava amb un àpat sen-
zill i es repartien llaminadures entre la
mainada. A vegades, el pare plantava
un arbre: pomera, si era nen; perera,
si era nena. 

Hi ha infinitat d’averanys relatius al dia
i el temps de néixer: “Nascuts en di-
lluns, riqueses a munts”, “en dimarts,
penes a grapats”; els nascuts en di-
mecres, es fan rics; en dijous, són
savis i els agrada divertir-se; si en di-
jous de pluja, bona salut; en diven-
dres, són músics o artistes i decantats
a aventures amoroses; en dissabte va
néixer la Mare de Déu i dóna protecció
i ventura als qui neixen en tal dia; en
diumenge són esbojarrats, ganduls i
amb talent. També es fan averanys
segons hagin nascut de dia o de nit,
segons la lluna o segons l’estació. 

L’embaràs, però, no sempre era des-
itjat. Hi havia qui coneixia les propie-
tats avortives de la ruda, una planta

molt present a pagès, o de certs beuratges. L’avortament,
practicat d’amagat, era molt mal vist perquè es comparava a
un infanticidi, agreujat pel fet d’haver privat el fetus de la grà-
cia del baptisme. 

Refranyer: “Cada fill que neix porta un pa sota l’aixella”; Quan
la mare tindrà un nen, botifarra menjarem”; “A la casa que
Déu vol bé, noies els dóna primer”; “Ventre pla, nen serà”. 

Jaume Colomer

POBLE I TRADICIÓ
23. Els naixements (i III)

Lullaby (1875) de William-Adolphe Bouguereau (1825-

1905)
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ARIADNA COLL FIGUERAS, administrativa de Plafi

Què vol dir Plafi?
Quan es va constituir
l’empresa, el 1967, eren dos
socis. Un es deia Àngel
Planas i l’altre Joan Figueras,
el meu avi. El nom va sortir
de les inicials dels dos
cognoms. Actualment,
solament hi ha el meu avi
com a soci.

Com és que es va formar
aquesta empresa?
Els dos socis treballaven de
ferrers de poble i van
muntar l’empresa per
motivar-se i incentivar-se.
Volien una empresa seva.
En aquests primers anys

van fer moltes sitges i tancs per refrigerar la llet. Eren les
necessitats del moment quan hi havia moltes vaques de llet
a totes les cases. La marca d’aquests tancs de llet era
Jusfred. El meu avi, juntament amb un catedràtic, va
dissenyar una màquina molt artesana per fer formatges i
recuits. Tenia, com a molt, uns 200 l de capacitat. Sempre li
ha encantat fer invents. Alguns, però, no van sortir bé. Quan
el meu pare es va incorporar a l’empresa es va començar a
treballar en les finestres d’alumini. 

L’empresa primer es va instal•lar a Banyoles. 
Sí, al carrer de la Barca i després darrera la Nau. Des del 1992
que som a Melianta, una de les primeres empreses del polígon.
En aquell moment només hi havia Derivados del Motor i la fusteria
Viñolas.  

Per què us vàreu instal·lar a Melianta?
L’Àngel Planas va marxar de l’empresa i s’hi va incorporar el germà
del meu avi. Però el 1987-88 els dos germans van seguir camins
diferents. El meu avi es va quedar Plafi i el seu germà la nau de
Banyoles. Tenien els terrenys a Melianta i per això s’hi va construir
l’empresa. Tota la fabricació la fem aquí.

Moltes empreses del polígon industrial han tancat o bé han
marxat.
Nosaltres i la fusteria Viñola hem aguantat. 

Demanaríeu alguna cosa a l’Ajuntament per a la zona
industrial?
Li falta una mica de vida. La veritat, però, és que estem molt
contents. Molts viatjants de Barcelona diuen que els encanta
aquesta zona. És un privilegi veure per la finestra els Pirineus,
Banyoles i Fontcoberta. 

Quants treballadors sou?
Ara som vint-i-un. Tenim treballadors de Banyoles, Serinyà i
Fontcoberta. Fa uns set-vuit anys ens apropàvem a la cinquantena.
Quan ens vàrem instal·lar aquí la meitat eren de Fontcoberta i l’altre
meitat de Serinyà. Hi va haver una època en què la mitjana d’edat
era de vint-i-cinc anys. Tots els encarregats han començat des de
baix. Tenim un treballador que fa quaranta anys que està amb
nosaltres. És important la formació dels empleats i alguns
procedeixen de cicles formatius. 

Heu notat la crisi?
Sí que l’hem notada. La crisi que estem vivint ara ens ha fet canviar
la nostra manera de treballar perquè no es posen tantes finestres
d’alumini. Es fan més peces que van a empreses que exporten o
a cases més elaborades. Algunes han sortit en revistes de disseny
amb productes nostres i això ens agrada molt. És una constant
adaptació i especialització a la realitat. Ara venem molt al
consumidor final quan abans ho fèiem a promotors o constructors. 

La vostra producció fins on arriba?
Principalment a la província de Girona. Estem molt ben situats,
amb ciutats importants a prop i amb molt bones comunicacions.

Formeu part de la Xarxa Reynaers. En què consisteix?
Reynaers és una empresa belga que ens proveeix el material de
les finestres, tant els accessoris com les barres de perfils. És una
de les empreses més importants del sector. Tenen una nau
distribuïdora a Barcelona. Podem crear productes de qualitat. 

La maquinària que teniu deu ser molt especialitzada.
Tenim bastanta maquinària. Tenim el centre mecanitzat EMMEGI
que mecanitza totes les finestres. Diferents empreses ens porten
peces per mecanitzar. La maquinària és una part molt important
de l’empresa que requereix inversió constant. 

Suposo que l’empresa ha millorat molt.
Certament que sí en temes de seguretat, de material, de distribució
del taller... Quan es va obrir hi havia més treballadors que
màquines. Ara és el contrari. La feina de soldadura, però, continua
essent molt manual i artesana. Un bon soldador és clau. Cada dos
anys fem cursos de soldadura. Si has de treballar amb gent
important has de poder certificar que aquella persona sap soldar.
Ens interessa molt la qualitat del producte final. És el millor
màrqueting. 

En què us heu especialitzat?
A les cases tant podem fer escales com baranes o finestres. Fem
tota la serralleria d’una casa, inclòs mobles d’alumini o acer. Tot
són treballs per encàrrec, alguns de disseny. No fem massa
produccions en sèrie. 

A part de l’alumini, treballeu altres metalls?
L’alumini és un metall que ha anat a més. També treballem
l’inoxidable, el ferro i el coure. El carro de postres del Celler de Can
Roca, per exemple, ha sortit de casa. A vegades hem anat a llocs
llunyans i hem vist peces fetes per nosaltres. I això està bé.

Per Jaume Colomer

L
’Ariadna, de 26 anys, ha començat a introduir-se en el

món empresarial. Amb ella hem parlat i ens ha explicat

un bon grapat de coses d’aquesta empresa del polígon

industrial de Fontcoberta. Gràcies.


