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DE DIA EN DIA

La rotonda acabada

Després de múltiple trobades, trucades de telè-
fon i de correus electrònics on mostràvem la
nostra preocupació per la tardança a finalitzar

les obres i introduir-hi les mesures de seguretat, final-
ment ens varen fer cas i les obres de la rotonda s’han
acabat. S’ha trigat més de quatre anys en acabar
aquesta obra. La dificultat de trobar l’emplaçament, el
canvi de propietat de la carretera, la fallida del promo-
tor que l’havia de fer i la manca de pressupost de l’ad-
ministració,  n’han estat els culpable. Una tanca de
seguretat, unes illetes d’obra, l’interior amb grava i una
nova senyalització li han donat un acabat perfecte i
l’han convertit en una rotonda segura i així ho hem ma-
nifestat al mateix responsable de la xarxa viaria de la
Generalitat, Sr. Gorgorió.

AMPLICIÓ DE L’ESCOLA 
A la recta final

Sí, ja estem a la recta final d’aquesta ampliació. Si
no surt cap entrebanc podrem començar el curs
amb l’escola perfectament remodelada. Quatre

aules, la cuina i el menjador ja fa unes setmanes que són
operatives. Recentment s'ha retirat el barracó i s’està tre-
ballant a bon ritme en la remodelació dels despatxos i la
biblioteca. Així doncs, al setembre estarem d’estrena.

COBERTA DE LA PISTA 
DE VILAVENUT 

Un pas més 

A poc a poc anem completant la coberta de
la pista de l’escola vella de Vilavenut. Ara
hem completat el tros de teulada que que-

REMODELACIÓ DEL NUCLI
ANTIC DE FONTCOBERTA 

Tot a punt 

El passat 8 de maig, Mn. Joaquim Giol, respon-
sable del patrimoni del bisbat, Mn. Jordi Font,
rector de Fontcoberta i Joan Estarriola, l’Alcalde

de Fontcoberta, acompanyat per la primera tinent d’Al-
calde, la Sra. Pilar Busquets, varen signar amb el bis-
bat el conveni de cessió dels terrenys del voltant de
l’església, la meitat de l’hort de la rectoria i de l’antic
jardí de la mateixa que el bisbat cedeix a perpetuïtat a
l’Ajuntament amb el compromís de rehabilitar l’entorn
i posar-lo a disposició de la ciutadania.  Aquesta reha-
bilitació contempla la consolidació de les parets de l’en-
torn de l’església i la seva coronació amb una tanca de
fusta, l’enderroc de la meitat de la tanca de l’hort a l’en-
trada del poble, la remodelació de l’antic jardí, la con-
solidació de l’aparcament de sota la plaça i
l’enjardinament de tot el recinte. Unes obres que do-
naran a aquest nucli un valor arquitectònic i històric
molt rellevant, el relleu que es mereix. L’obra es finan-
çarà,  en la seva totalitat, amb subvencions de la Di-
putació de Girona i en aquests moments, tot està a
punt per començar.

dava entre el cobert i l’edifici amb planxes de policar-
bonat transparents per no treure llum a l’interior del re-
cinte. L’obra ja està acabada i ha quedat molt bé. En
properes actuacions, tal com vàrem preveure, anirem
tancant els costats del recinte per evitar que el vent
pluig faci entrar l’aigua dins del recinte.

ROTONDA DE 
LA PEDRERA  

Acabat perfecte
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Treballs preparatius per a la sembra de la gespa el 3 de juny

HERBA AL CAMP DE FUTBOL 
Una realitat 

REG ASFÀLTIC D’ALGUNS
CAMINS RURALS DE

FONTCOBERTA 
Tancant serrells 

Ens hem acollit al programa que té la Diputació
de Girona pel que fa a la conservació i millora
de camins rurals. Aquest programa consisteix en

una consolidació del ferm i un regatge asfàltic. Els camins pro-
posats són: el de can Garriga a Fontcoberta (1.200m) i el de
cal Serret, cal Paleta i el de la futura  depuradora a Vilavenut
(400m). Deixarem el de Figueroles per l’any vinent perquè
per a la seva realització ens hem de posar d’acord amb l’A-
juntament de Banyoles ja que hi compartim un tros de camí i
no hi havia temps per elaborar tota la paperassa. Probable-
ment aquesta actuació es durà a terme després de vacances.
Mentrestant estem tancant els darrers serrells del seu finan-
çament perquè segur que hi haurà d’haver, també, aportació
dels particulars. 

ACTUACIÓ A LA PLAÇA DE
LA FONT I A LA DE LA LLOCA  

Un acte de justícia 

Efectivament, reparar aquesta plaça és un acte
de justícia. Aquesta plaça, la plaça de la Font
està realment en mal estat perquè ha servit de

magatzem de material per a les obres del carrer Mare

NOVA MELIANTA I AMPLIA-
CIÓ DE LA ZONA INDUSTRIAL 

Tot continua igual 

Sí, tot continua igual. Pel que fa a Nova Melianta
encara estem a l’espera de la resolució judicial.
Properament farem una convocatòria als veïns

de la zona per explicar-los com està la situació i les ac-
cions que estem duent a terme. Pel que fa a l’ampliació
de la Zona industrial res no ha variat des de l’anterior
Butlletí. No s’han presentat els documents que reque-
reix l’ACA i Xarxa viaria de la Generalitat i per tant les
obres resten aturades.

CONSTRUCCIÓ DE L’AM-
PLIACIÓ DEL CASAL DE

LA GENT GRAN  
Ens farà suar molt  

Tenim l’espai definit i el projecte a punt, que ja
vàrem presentar als seus futurs usuaris, i la mei-
tat del seu finançament concedit amb una sub-

venció del PUOSC. Teníem coll avall que hauríem de
demanar un crèdit per tancar la totalitat del cost de l’o-
bra i ja hem començat a sondejar possibilitats amb di-
ferents entitats bancàries però ha sorgit una dificultat
de difícil solució. El portaveu de la Generalitat ha anun-
ciat (encara no tenim la confirmació oficial) l’anul·lació
del PUOSC per problemes pressupostaris i la Genera-
litat destinarà tota la partida pressupostària d’aquest
programa a obres de manteniment i a subvencionar les
llars d’infants,  deixant sense efecte les partides desti-
nades a inversions.Això ens obliga a renegociar amb
la Diputació altres vies per desencallar el projecte. És
un bon entrebanc que costarà saltar i, tot i que no està
tot perdut, com a mínim suposarà un retard en la seva
solució. Ben segur que haurem de suar per tirar enda-
vant aquest projecte. Tant bon punt haguem concretat
una solució us informarem.

Quan llegiu aquest butlletí, molt probablement
el terreny de joc del camp de futbol haurà
canviat de color. L’herba ja serà una realitat i

representarà una millora a la zona esportiva. Una realitat
que ha estat possible gràcies a l’antiga U.E. Fontcoberta
que és qui ha fet la inversió, cosa que els agraïm sincera-
ment perquè a l’Ajuntament li és, ara per ara, impossible
fer cap tipus d’inversió donat que les subvencions de la
Generalitat per a equipaments esportius són pràcticament
nul·les. Malgrat que encara falten molts elements a les
instal·lacions, esperem que ben aviat puguem tornar a
tenir futbol federat a casa nostra.

de Déu de la Font i dels desguassos de la Zona indus-
trial. Al mateix temps aprofitarem per millor la plaça de
la Lloca que des de la seva construcció no s’hi havia
fet cap actuació, llevat del baixant. Les obres consisti-
ran en una remodelació dels aparcaments, vorades a
la banda de ponent, arbrat nou, reubicació de la dei-
xalleria i finalment se substituirà el sauló per un  re-
gatge asfàltic a les dues places (com en l’aparcament
del camp de futbol). Aquesta obra també es finançarà
amb subvenció de la Diputació i fons propis i està pre-
vista per a la tardor.
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RESUM DE LES ACTES DELS PLENS DE L’AJUNTAMENT
Notes: Aquests resums corresponen a les actes aprovades. Tothom que estigui

interessat a consultar el contingut sencer de les actes pot fer-ho a través de la

pàgina web www.fontcoberta.cat 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 31 DE MARÇ DEL 2014

1. Informacions d'Alcaldia i del despatx oficial

. S’està elaborant un informe sobre les deficiències del mal estat de l’immoble de

l’antic Eden per comunicar-ho al propietari.

. S’ha ampliat l’autorització d’arqueologia per continuar excavant Roca Foradada

fins el proper mes de setembre. 

. En relació als camins rurals s’ha doblat els metres de treball de segues de mar-

ges de camins que preveu executar la  Diputació de Girona com a prevenció d’in-

cendis forestals.

. Està pendent la visita del tècnic de la Diputació per a fer unes actuacions en di-

versos camins municipals de base sòlida. Es tracta d’un mecanisme de suport als

consistoris, la Diputació aporta la maquinària i el personal i l’ajuntament assumeix

les despeses del cost del material. L’actuació consisteix en l’aportació de grava,

reg asfàltic a tota la superfície i acabat amb graveta superficial, amb una garantia

de cinc anys. Els camins prioritaris per a millorar-ne la pavimentació són : el camí

de Ca l’Anglada, el de Figueroles, el de can Serret de Vilavenut, el de cal Paleta

i es mirarà si aquesta actuació es pot portar a terme a la Plaça de la Font i la

Lloca.

2. Proposta d’aprovació de l’aixecament de la suspensió dels efectes del

planejament i el condicionament de les noves llicències de la Ciutat Jardí

de Melianta / Per cinc vots a favor i quatre en blanc s’aprova aixecar la suspensió

dels efectes del planejament en execució en el Pla Parcial “Ciutat Jardí de Me-

lianta”. Condicionar l’atorgament de llicències d’edificació al sector del Pla Parcial

“Ciutat Jardí de Melianta” al compliment de tots i cadascun dels requisits previstos

a l’article 237 del RLU, mitjançant la signatura dels corresponents convenis amb

els sol•licitants de les llicències d’edificació, i amb l’exigència d’una fiança del

100% del pressupost de les obres d'urbanització que correspongui a les finques

objecte d'edificació.

3. Precs i preguntes (P) de l'oposició i resposta (R) de l'equip de govern:

. (P) Es demana el calendari de dies que s’ha fet la neteja dels locals públics i

carrers. (R) Per als locals públics se segueix el conveni aprovat. La neteja de la

via pública va en funció de les necessitats. 

. (P) On s’aprova el conveni del bus nit? (R) En el Consell d’Alcaldes.

. (P) Troben bé que s’hagi asfaltat davant del pavelló i es demana si es pot fer el

mateix darrera per treure el fang i a més si es pot construir un porxo per a cuinar

quan plou. (R) Ja es va fer una memòria per a fer aquesta actuació però ara, eco-

nòmicament, no es pot portar a terme. L’equip de govern creu prioritari arranjar la

plaça de la Font que està molt deteriorada. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 28 D’ABRIL DEL 2014

1. Informacions d'Alcaldia i del despatx oficial

. Es demana disculpes a la Corporació per a la informació errònia en relació al

bus nit que va donar en la passada sessió. S’estan fent gestions perquè vingui a

Melianta.

. S’ha retardat la plantació d’arbres en diferents llocs del municipi, ja que a l’ha-

ver-hi terra sobreposada tant a Vilavenut, l’espai de davant del pavelló i a l’antiga

pista de tennis, el jardiner va aconsellar que la plantació es fes amb un pa de terra

a cada arbre.

. Dóna compta al Ple que l’antiga junta del Futbol Fontcoberta ha començat els

treballs de rec al camp de futbol.

. Explica al Ple que el proper dia 8 de maig es farà un acte de visualització i una

nota de premsa, i es  procedirà a la signatura del conveni entre el Bisbat de Girona

i l’Ajuntament de Fontcoberta. A l’esmentat conveni, el Bisbat de Girona cedeix

per a ús públic ½ hort de la rectoria, una part del jardí i l’antic cementiri. L’Ajunta-

ment haurà de refer la paret i s’instal•larà una tanca de fusta. Podria ser possible

que s’hi adjuntés l’aparcament de baix.

. Probablement l’1 de juny s’ inaugurarà la ruta de les fonts i tresors de Fontco-

berta.

. Es farà un ban per a la neteja de solars. A una part de la Ciutat Jardí hi ha quei-

xes dels veïns per una proliferació de cent peus, que no són perjudicials, però

molesten. En aquesta part hi ha solars que tallen l’herba i no la recullen, això

causa un efecte colateral, i a part dels cent peus, hi ha ratolins, talps i alguna serp.

Per tant el ban parlarà sobre la recollida de les restes quan s’ha segat el solar.

. Camins i pistes forestals. Es farà una actuació en camins i pistes forestals. Que

es farà més contundent on faci més falta. Explica al Ple que en relació a la sega

de camins es va sol•licitar més quilòmetres de pista forestal, va anar a parlar amb

el Sr. Calm, el Diputat de l’àrea, i es va acceptar la sol•licitud. Aproximadament hi

haurà uns 3.000 m2 aproximadament. 

2. Consulta del dia 9 de novembre de 2014

El Sr. Alcalde informa al Ple que en relació a l’escrit enviat per la vicepresidenta

del Govern de la Generalitat de Catalunya, en el que demanava el compromís del

consistori envers la consulta del dia 9 de novembre de 2014 i conjuntament han

tramès la següent resposta: Amb aquesta nota, els dos grups representats a l’a-

juntament de Fontcoberta; ERC a l’equip de govern i CiU a l’oposició, volem donar

resposta a la carta on ens demanàveu el compromís d’aquest Consistori envers

la consulta del dia 9 de novembre. Tenim el convenciment que el municipalisme

és la clau per configurar tant el present com el futur del nostre país i a partir del 9

de novembre se n’establiran les bases. Per això, des del nostre municipi creiem

fermament que cal donar veu als ciutadans de Catalunya mitjançant una consulta

i exercir, d’aquesta manera, el dret a decidir democràticament el nostre futur. Per

això us volem transmetre el nostre compromís per garantir tots els mitjans,  al

nostre abast,  per tal que aquesta consulta es pugui celebrar. Des de l’ajuntament

de Fontcoberta oferim la nostra col•laboració absoluta  i donarem tot el suport al

Govern de la Generalitat que ens requereixi. Al mateix temps us comuniquem que

per tal de donar-li la rellevància que li pertoca,  aquesta nota serà passada en el

proper Ple que se celebrarà el proper 28 d’abril. Finalment, els dos grups i tot el

teixit social del nostre municipi que donem suport a totes les iniciatives democrà-

tiques que defensen el nostre dret irrenunciable a decidir el nostre futur, us de-

manem que no defalliu i us encoratgem a seguir en aquest camí tan difícil que

hem iniciat però a l’hora tan transcendent i il•lusionant per tot el País. Moltes grà-

cies 

Visca Catalunya Lliure!!!

3. Aprovació del text refós del Pla especial urbanístic del catàleg de masies

i cases rurals de Fontcoberta / S’aprova per unanimitat

3. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les eleccions europees

del dia 25 de maig de 2014

4. Precs i preguntes (P) de l'oposició i resposta (R) de l'equip de govern:

. (P) A la carretera de Figueres hi falta llum a la part del polígon, ja que hi ha entre

4 i 6 fanal apagats. (R) S’avisarà a la brigada que ho esmenin.

. (P) Quina previsió hi ha per treure les bases de les torres de mitja tensió en el

C/ Mn. Pere Campolier/ Ctra. de Fontcoberta. (R) No hi ha previsió de treure-ho

però quan es faci una actuació per la zona s’aprofitarà per treure-les.

. (P) Per què cap membre del grup de  CiU no va formar part del jurat del Certa-

men Literari? (R) El jurat sempre és format per docents.

. (R) En relació al calendari de neteja que es va demanar en el Ple passat en Xa-

vier Cros diu que la planificació es fa a grans trets, no hi ha calendari. La neces-

sitat ve marcada per les actuacions del dia a dia: vent, pluja, algun vidre trencat

en algun equipament municipal, etc. Al pavelló la neteja es fa cada dilluns. A la

piscina es planifica a l’obertura a l’estiu. Setmanalment es netegen els parcs in-

fantils, el voltant del dispensari, es treuen les fulles, els excrements dels gossos,

sobretot a la zona de la llar d’infants. Hi ha molt poc civisme i poca consciència.

Això comporta molta feina a la brigada. També s’ha de tenir en compte que a la

brigada se l’ha carregat de molta altra feina com repartir agutzils, butlletins etc. El

cap de la brigada rep ordres i feines per tots cantons, ell ha de coordinar-ho tot.

Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que a la part rural també hi ha

molta feina de neteja i a més s’ha fer una actuació als camins rurals, que la bri-

gada ha assumit una part de la feina de la poda que fins ara feia el COIET. En

Xavier Cros també diu que a tota la feina de la brigada s’ha de sumar-hi la repa-

ració de les averies, trasllats de material, manteniment de les escoles, recollida

de fulles, etc. Continua dient que la gent no té massa cura de la neteja, hi ha car-

rers que estan plens de fulles dels arbres dels habitatges particulars. Una part de

la poda l’ha fet la brigada municipal. Que els arbres de la plaça de Melianta aquest

any no s’han podat. S’acaba el punt parlant de les queixes sobre les defecacions

que es troben en els carrers.

. (P) Quantes hores hi estan per netejar el pavelló? (R) Un matí a la setmana.

Parlar de la neteja és parlar de la brigada perquè qui fa la neteja viària a Fontco-

berta és la brigada municipal.
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E
l passat 1 de juny vàrem inaugurar la “Ruta de les fonts i del

patrimoni de Fontcoberta”, un sender local que posa en valor

bona part del nostre patrimoni i que servirà per engruixir els

actius turístics de la comarca. Una ruta recuperada i realitzada ínte-

grament per la Brigada de voluntaris de Fontcoberta. La jornada va

consistir en la descoberta del plafó inicial de la ruta, una caminada

per tot l’itinerari, a tall d’estrena, i un esmorzar per a tots els partici-

pants a la plaça Major de Fontcoberta. Estem realment satisfets per

l’acollida que ha tingut i pels comentaris rebuts. 

Inauguració del sender local

Un moment de la caminada al pla de la Bruguera A la font de Pedra

Un moment de la inauguració del plafó del sender local a la plaça de la Font

Plànol del sender local
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NOTICIARI BREU
- El 4 de juny es va fer la presentació conjunta de l’Itinerari Cultural de

la Platja d’Espolla davant dels mitjans de comunicació. Com sabeu

aquest itinerari el duem a terme l’Ajuntament de Fontcoberta i l’Ajunta-

ment de Porqueres. La presentació la varen fer els alcaldes dels dos

municipis implicats, l’alcalde de Fontcoberta, Joan Estarriola, i el Sr. Sal-

vador Ros, Alcalde de Porqueres, acompanyats pels professors i alum-

nes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot que són els qui han

realitzat el diorama del triops gegant que s’hi col·locarà. Aquest Itinerari

serà un dels futurs reptes de la Brigada de voluntaris que, si Déu vol,

realitzarem a partir del proper mes de setembre.

- Per la Festa del Cargol es varen estrenar dos cap grossos en forma

de cargol. A la cercavila, que va amenitzar el grup de batucada local

Batec Batuc, es va cantar una cançó estrenada també per a l’ocasió

que relaciona els veïnats de Fontcoberta amb la festa. La intenció

és, si ho permet el pressupost, de dotar-nos d’un bestiari propi que

ens identifiqui. Així doncs, procurarem augmentar els efectius amb

més capgrossos (algun cargol més) i incorporar-hi algun triops i, per

què no, uns gegants (en Jan Benejam, per exemple). L’objectiu és

crear un grup geganter local. En fi, temps al temps.

- Aquesta primavera els diputats d’ERC, la Sra. Teresa Jordà del Par-

lament de Madrid i el Sr. Pere Bosch del Parlament de Catalunya,

adscrits a la nostra comarca i el Sr. Salvador Ros, diputat provincial,

acompanyats per l’Alcalde Joan Estarriola,  varen fer una visita a

l’empresa local Prat Poliester SL que fabrica piscines i que exporta

la major part de la seva producció. A la visita varen tenir ocasió de

conèixer de primer mà, i per boca del seu gerent Sr. Isaac Prat, la

situació de l’empresa, les seves dificultats  i els detalls de la produc-

ció. 

Tractor de la brigada segant l’herba vora la platja d’Espolla

Pedres de travertí col·locades vora la platja d’Espolla

ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL 25 DE MAIG DEL 2014

Els resultats a Fontcoberta van ser els següents:

- Esquerra Republicana de Catalunya – Nova Esquerra Catalana – Cata-

lunya Sí –l’Esquerra pel Dret a Decidir: 285 vots

- Convergència i Unió -  Coalició per Europa: 250 vots

- Iniciativa per Catalunya Verds -  Esquerra Unida i Alternativa: l’Esquerra

Plural: 37 vots

- Partit dels Socialistes de Catalunya: 17 vots

- Partido Popular: 11 vots

- Unión Progreso y Democracia: 4 vots

- Ciutadans – Partido de la Ciutadanía: 4 vots

- Pirates de Catalunya : 4 vots

- Podemos – Podem: 3 vots

- Partido X: 3 vots

- Movimiento de Renovación Democrática Ciudadana, Movimiento Red: 3

vots

- Partit Animalista Contra el Maltractament Animal: 2 vots

- Iniciativa Feminista: 2 vots

- Primavera Europea: 1 vot

- Escons en Blanc: 1 vot

Nombre d’electors: 1.125

Votants: 645

Vots nuls: 7

Vots en blanc: 11

Participació: 57,3 %
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LA NETEJA DELS CARRERS,
UN PROBLEMA SENSE 
SOLUCIONAR PER PART DE
L’EQUIP DE GOVERN 

UNA VICTòRIA AL SERVEI
DEL PAíS
A les eleccions europees del passat 25 de maig Es-
querra Republicana fou la força més votada. Feia 78
anys que no guanyàvem unes eleccions i aquesta vic-
tòria va convertir-se, en part, en un homenatge a tots
els que ens han precedit i han fet possible que avui
visquem aquest moment tant apassionant.

Tot i essent significatiu, el resultat de la nostra candi-
datura no té importància si no va acompanyat d’una
àmplia majoria política i social. I és precisament això
el més significatiu d’aquestes eleccions : l’aval en tota
regla al procés que farà possible que els catalans de-
cidim el nostre futur polític a les urnes.

Aquests resultats ens donen més esperança en el
futur, en la consistència del procés i en la fortalesa de
la societat catalana per seguir endavant i convertir-se
en una societat madura i responsable. Perquè el nou
país que anem a fer és per a tots i en benefici de tots.

El nostre país és un país de tradició democràtica, que
accepta la voluntat de la majoria. I per això sempre
diem que abans que independentistes som demòcra-
tes, com ho és la immensa majoria d’aquest país, dels
seus sindicats, dels seus empresaris, de tota la seva
gent, demòcrates per damunt de qualsevol altra consi-
deració.

A diferència dels nostres avis, avui tenim una oportu-
nitat històrica i una eina immillorable : la consulta. Per
això és irrenunciable, per això és tan poderosa i per
això ens volen impedir que en fem ús. Perquè saben
que la voluntat de la gent expressada en un referèn-
dum és imbatible i imparable.

La nostra força és la gent, la seva dignitat , la seva vo-
luntat de viure i conviure.

Tots ho sabem, però convé recordar-ho : per ser molts
hem de ser molts. Només així aconseguirem fer realitat
els objectius de llibertat i justícia que anhelem.

Oriol Junqueras

Us desitgem que gaudiu de la Festa Major, que passeu
un bon estiu i us animem a participar als actes de la
Diada Nacional de l’11 de Setembre de 2014.

A l’anterior escrit del butlletí ens queixàvem de com
gestionen la neteja dels carrers l’equip de govern
d’ERC i explicàvem que vam demanar el calendari de
la planificació de la neteja. I és que aquesta és una de
les principals queixes que ens fan arribar els veïns de
Fontcoberta. 

En el ple del mes d’abril se’ns va informar que la pla-
nificació de la neteja es fa a grans trets, no hi ha ca-
lendari de neteja. La necessitat ve marcada per les
actuacions del dia a dia, vent, pluja, algun vidre trencat
en algun equipament municipal, etc. Vaja, improvisació
total.

A l’equip de govern d’ERC ja l’hem sentit queixar-se
més d’una vegada sobre l’incivisme. Però des de CiU
no hi estem d’acord, creiem que som un poble bastant
cívic en general. Nosaltres creiem que la mala neteja
del poble és per mala planificació del govern d’ERC. Un
exemple més, van afegint feina a la brigada com ara re-
partir agutzils, butlletins, etc. És de tots coneguda la
bona feina de la nostra brigada municipal però no poden
arribar a tot.

Respecte a les actuacions del dia a dia la neteja és in-
suficient. Posarem un exemple més per fer-ho evident:
a dia d’avui (estem redactant aquest escrit el 5 de juliol),
a la plaça Catalunya de Melianta, al seu parc infantil, i
als carrers del seu voltant, on es va celebrar la revetlla
de Sant Joan, l’Ajuntament no hi ha netejat res de res. 

La nostra proposta constructiva per millorar la neteja és
un model similar al de Banyoles. Amb un calendari i una
organització. Convergència i Unió (CiU) a Fontcoberta
portem anys fent aquestes propostes i les continuarem
fent perquè la mala neteja dels carrers del municipi, i
sobretot de Melianta, és una qüestió que ens preocupa
molt. No ens cansarem d’insistir-hi perquè ens merei-
xem una imatge millor del municipi. És una qüestió de
voluntat política, de considerar-ho una prioritat.

EL BUTLLETÍ  29



La regidora Pilar Busquets entregant el pri-

mer premi del campionat de futbito
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Festes a Vilavenut

Aquest mes de juny del 2014 ha
sigut un mes molt atapeït per a
Vilavenut doncs s’ha celebrat la

Festa Major i la diada de Corpus amb
una setmana de diferència.

Les activitats d’aquests dies s’han fet més o
menys com cada any. Es va celebrar el con-
curs de pintura ràpida infantil durant el diu-
menge de la Festa Major i es va canviar el
concurs de pintura d’adults per un concurs
d’instagram. Tot i ésser pocs veïns, es varen
fer activitats per a tothom: per als grans, per
als joves i per als petits. Així el concurs de bo-
tifarra, paintball, futbito, sopar, ball de Festa
Major, ofici religiós amb acompanyament d’or-
questra, sardanes i jocs tradicionals per a
grans i petits. També es varen exposar treballs
de les puntaires de Banyoles i comarca i altres
realitzats per veïns del poble.

Durant la diada de Corpus es varen realitzar
les tradicionals catifes de flors, amb la missa i
la processó. També va tenir lloc, durant tot el
dia, el concurs d’Instagram, una nova activitat
que varen preparar la comissió de joves. Una
delegació de la Fundació Oncolliga (Lliga catalana d’ajuda al malalt
de càncer) va muntar una creperia que va tenir molt d’èxit. També
es va fer una ballada de danses catalanes a càrrec de l’Esbart Font-
coberta, una molt bona fideuà, una exhibició dels Esperxats de Por-
queres junt amb uns amics d’un altre grup de castellers, el concurs
de rams i flors, amb molta participació, i per acabar les tradicionals
havaneres amb el grup Ultramar i un tastet de rom cremat.

L’Associació de veïns va valorar positivament aquests dies de festa,
tot i que tenim el mal regust d’un fet puntual en què una/es
persona/es, sense escrúpols ni valors, es varen apropiar d’unes ca-
misetes i uns braçalets fets de punta al coixí i altres coses que esta-
ven exposades a la rectoria. Material que les puntaires i una senyora
del poble ens havien deixat per a les exposicions a qui agraïm molt
sincerament. Aquest fet ens ha sabut molt greu i esperem que no
es repeteixi. Aprenem a valorar i a respectar els treballs dels altres.
En el nostre cas eren diferents treballs fets en moments de lleure
que no es realitzen per un valor econòmic sinó per un hobby o afició.
Sovint requereixen un gran esforç per part de qui els realitza i si s’ex-
posen és perquè la gent en gaudeixi. 

Apart d’aquest fet, la resta han estat unes activitats que s’han
portat a terme amb la satisfacció dels joves del poble, la gent
de l’Associació de veïns i molts col·laboradors, amb l’ajuda
incondicional de l’Ajuntament de Fontcoberta i la brigada de
l’Ajuntament.

Des de l’Associació gràcies a tots.

Associació de veïns de Vilavenut Ballada de sardanes durant la Festa Major
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Festa del Cargol 2014, anem sumant 

Sí, anem sumant festes i festes del cargol. Ja en por-
tem quinze, aviat és dit. Qui ens ho havia de dir quan
vàrem començar que aquesta festa tindria l’èxit que

té. Si el temps acompanya fa goig veure tota la zona de da-
vant del pavelló plena de gent amb ganes de menjar cargols.
I mira que se’n mengen! Aquest any no en va quedar ni la
mostra, un net total. Més n’hi haguessin hagut! Però bé, ja
no podem créixer gaire més perquè pràcticament tots els res-
taurants de la comarca hi participen. Ells, més una bona colla
de cuinats casolans, fan que aquella llarguíssima taula quedi
plena de cassoles de cargols. Si va marxant així ja anem
força bé, estem contents.

Aquest any vàrem comptar amb una cercavila de capgrossos
de Fontcoberta acompanyada pel grup de percussió Batec-
batuc que ens va amenitzar els tastets i s’hi van presentar
dos capgrossos de cargol realment molt ben aconseguits.

I el dinar es manté en uns quatre-cents comensals. Ja fa uns
anys que anem voltant aquesta xifra. És una quantitat que
va bé ja que a l’hora de servir i organitzar-ho és de més bon
fer.

Com dèiem abans, estem molt contents amb la participació
i veure que la gent marxen feliços per haver pogut menjar
cargols tant en els tastets com en el dinar. Això ens va donant
ànims per anar seguint any rere any amb aquesta gran festa
del cargol.

Moltes gràcies a tots els qui veniu a gaudir de la festa i els
qui ens doneu un cop de mà. Us estem molt agraïts.

La Comissió

Inici de la cercavila de presentació dels dos capgrossos de cargol. Van acom-

panyats dels capgrossos de l’escola i del grup de percussió Batec-batuc. 

L’ambient de la Festa del cargol

El jurat (àvia Remei i Cuineres de Sils) avaluant els cuinats de cargols

L’àvia Remei i els cuinersEl concurs de cargols
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Festa de la Vellesa de Fontcoberta

Aquest mes de maig vàrem celebrar la vint-i-dosena
festa de la Vellesa de Fontcoberta i Vilavenut.
Com es ve fent en els darrers anys la festa va con-

sistir en una missa a Vilavenut i un dinar a can Jan. Hi
varen participar vuitanta-cinc persones grans de tot el mu-

nicipi i varen rebre un obsequi que havien elaborat els
alumnes de l’Escola Alzina Reclamadora. Per acabar la
diada vàrem gaudir d’una actuació musical a càrrec  del
cantant Jordi Garanger i els músics Pere Millet i Jordi Co-
malada.

Festa del Roser 2014

Un moment de l’actuació de Jordi GarangerNous jubilats el 2013: Mercè Comalada, Dionisia Chinchilla, Antonio Linares,

Pilar Vilalta, Teresa Pujol i Dolors Sala. Jubilats més grans: Salvador Muñoz

i Engràcia Brunsó

A can Jan de la Farrès

La Festa del Roser la podríem dividir en dues parts:
la part religiosa, que es va mantenint  amb la gent
que ve del poble i de fora, i els cantaires dels goigs

i la coral Nova Llavor. Tots plegats
fan que sigui una festa maca. Però
després en el dinar de germanor
cada any som menys. Aquesta ve-
gada no hem pogut arribar ni a se-
tanta persones. Això ens fa ballar
el cap per veure com ho podem
arreglar. Haurem de buscar-li al-
guna solució.

També volem agrair als cantaires
dels goigs del Roser l’esforç que
fan d’anar per diferents indrets del El gojaires del Roser a la plaça de la Font

poble amb els seus cants. És d’admirar l’interès i les
ganes que hi posen. Moltes gràcies.

La Comissió
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El passat 26 d’abril va tenir lloc el lliurament de premis
del XXXI  Concurs Literari Alzina Reclamadora. L’acte
va ser presentat pel Sr. Narcís Bartis, Regidor, i va

comptar amb la presència del Sr. Joan Estarriola, Alcalde de
Fontcoberta, del Sr. Lluís Bayot, Director dels Serveis Terri-
torials d’Ensenyament a Girona, dels Srs. Carles Pedrola i
Lluís Freixa, Regidors, i de Jaume Colomer, Carme Terradas
i Jordi Galofré, membres del jurat. En aquesta convocatòria
hi van participar 183 alumnes de 10 escoles i 3 instituts de
la comarca. Els treballs guanyadors van ser llegits per Miquel
Torrent i Mercè Juanola. El nombrós públic assistent va om-
plir la Sala Gran de can Jan.

L'Ajuntament agraeix la participació dels alumnes i la col•la-
boració dels mestres i professors, de les escoles i instituts i
dels membres del jurat que fan possible, una vegada més,
la realització d’aquest certamen.

Els premiats van ser el següents:

3r DE PRIMÀRIA
1r. La goma maltractada de Martina Ahumada de l’Escola Al-
zina Reclamadora
2n. La bruixa Marina d’Ona Roura de l’Escola Bora Gran
3r. En Rudi de Joana Mundet de l’Escola Bora Gran

4t DE PRIMÀRIA
1r. Mirant per una finestra de Berta Garcia de l’Escola la
Draga
2n. La màgia dels llibres d’Abril Prim  de l’Escola l’Entorn
3r. El violoncel·lista de Mireia Juanola de l’Escola Can Puig

5è DE PRIMÀRIA
1r. Diari d’un insecte de Lluís Banal de l’Escola Alzina Recla-
madora
2n. La botiga d’en Marc de Roc Callís de l’Escola l’Entorn
3r. Un secret especial de Berta Masanas de l’Escola l’Entorn

6è DE PRIMÀRIA
1r.  Però res de res! de Laura Planas de l’Escola l’Entorn
2n. Divendres! d’Oriol Doll de l’Escola l’Entorn
3r. Quines vacances! d’Àlex Mumbrú de l’Escola la Draga

1r i 2n  d’ESO 
1r. Fins que la coneixes d’Adrià Mas de l’Institut Pere Alsius
i Torrent
2n. “Paraules...” d’Alba Rost de l’Institut Josep Brugulat
3r. Petó amb remolí de Genís Mandela de l’Institut Pere Al-

sius i Torrent
3r. La llum més brillant de Zoé Surroca de l’Institut Pere Al-
sius i Torrent

3r i 4t d’ESO
1r.  Napolísia de Xènia Mach de l’Institut Pla de l’Estany
2n. L’escriptor precoç de Guillem Lloret de l’Institut Pere Al-
sius i Torrent
3r. Veïns de Rita Marés de l’Institut Pere Alsius i Torrent

BATXILLERAT
1r. Papallones blaves de Cristina Ramos de l’Institut Josep
Brugulat
2n i 3r. Són declarats desert.

Premi al millor treball global: Institut Pere Alsius i Torrent

XXXI Certamen literari Alzina Reclamadora

Els premiats amb membres del jurat i autoritats

Un moment de l’acte

TREBALLS GUANYADORS DE L’ESCOLA ALZINA RECLAMADORA

DIARI D'UN INSECTE, de Lluís Banal Morente, 5è de primària (11 anys)
Dilluns, 1 de setembre:
Hola! Sóc una mosca i avui faig 20 anys. Bé, per vosaltres en tinc 1 i sóc així de petit: Les mosques podem viure 6 anys com
a màxim, però costa molt arribar-hi, has de tenir bona salut. Jo em dic Zet, la mare Zata, el pare Zot i el meu germà gran Zut.
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Avui començo la universitat i he de preparar la maleta. Per tant, adéu!

Dimarts, 2 de setembre:
Avui és el segon dia de la universitat, i segur que ens posen deures. A segon de Batxillerat, el rècord de deures va ser de la
pàgina 13 de moscatalà a la pàgina 82. Tela, eh! No entenc com ho vaig poder fer, de veritat!  Però, sort d'en Mat, el superdotat
de la classe, que em va deixar copiar. Perquè és el meu millor amic.

Dimecres, 3 de setembre:
Quina por! Avui a classe han matat en Mat amb una d'aquelles palanques que els humans en dieu mans. El mestre John ens
ha fet asseure i, de cop,  hem sentit "plof!". Tots ens hem mirat i, mirant i mirant les cares de les altres mosques, he descobert
que totes pensaven el mateix que jo. 

Dijous, 4 de setembre:
Avui tothom plora. El mestre no sabia què ens passava, no ho ha sabut fins que la mosca que em cau més malament de totes
li ha dit que tots copiàvem d'en Mat. El mestre s'ha enfadat tant que ens ha llençat tots els exàmens sorpresa amb "10" del di-
marts! Ara segur que penseu que us ho havia d'haver explicat abans, que havíem fet un examen el dimarts, oi? És que en
John, el mestre, ens havia prohibit que ho expliquéssim.

Divendres, 5 de setembre:
Avui falta un dia perquè acabem el primer curs universitari d'Empipadors d'Humans. Estic molt content perquè el mestre està
malalt i podem fer el que vulguem. Tot anava bé fins que en Tato (el més brètol de la classe) ha trencat un vidre amb un bat de
mosbola i... Tots castigats a llegir el llibre "La vida al cos mosca", que és molt gruixut. I, apa, un avorriment total!

Dissabte, 6 de setembre:
Avui el pare ens ha fet aixecar a les 6:00 del matí i hem hagut de fer la feina més pesada del món. La tasca consisteix en
repartir el correu. Però el que jo faig per escapar-me'n és anar al carrer i no fer res. Al cap de mitja hora, volo una mica i així
després ja semblo cansat.

Diumenge, 7 de setembre:
Avui m'he passat tot el dia al llit fins que la mare m'ha despertat a les dotze en punt i m'ha fet el dinar: espaguetis amb saliva.
Mmm...! Era boníssim! Tant, que m'ha dit que en porti a la universitat per dinar l'últim dia.

Dilluns, 8 de setembre:
Avui acabo el primer curs universitari, i m'han dit que he tret les millors notes de la classe. Que bé, eh? Ja puc començar a em-
pipar!  Serà la meva venjança per la mort d'en Mat...

8 dies després...

Diumenge, 15 de setembre:
Hola, sóc la mare d'en Zet, la Zata. Us comunico que els maleïts humans han matat en Zet!
Snif... Adéu!

LA GOMA MALTRACTADA, de Martina Ahumada Xirgo, 3r de primària (8 anys)

Hi havia una vegada una goma que sempre la tiraven a terra. Cada dia la trepitjaven i la gastaven. Sempre estava de mal
humor. 

Un dia va decidir escapar-se d’aquella classe. Volia intentar sortir per la finestra i amagar-se entre les plantes. O sortir per la
porta quan algú la deixés oberta. Però no hi havia manera de sortir d’aquell infern. I va arribar el dia de la glòria!!!!, per fi. Us
explico com va anar.

El mestre va trobar la goma a terra i la va posar a la caixa de les coses perdudes. Un nen va dir que la goma era seva i li va
donar. Però li va caure de l’estoig i quan era l’hora de sortir la goma encara era a terra de la classe. Quan tothom era fora es
va enfilar a la pissarra, va saltar per sobre dels carpesans, es va gronxar amb la jaqueta del mestre i va saltar per la finestra
que dóna a una plaça. 

Allà hi havia un nen que feia anar un avió teledirigit i la goma va caure sobre l’avió. Es va posar a conduir -lo. Va anar a buscar
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la maquineta que també volia marxar. I quasi va anar a la cara del mestre que estava recollint les coses. Va agafar la maquineta
i va sortir volant!!

Al cap d’una estona, la goma va dir:
- Em sento estranya fora de la classe. Val més que torni. 
La maquineta va dir:
- Jo em vull quedar aquí!!!.
La goma va pensar:
- Tots els meus avantpassats havien viscut feliços i contents. 

Va deixar la maquineta al volant de l’avió teledirigit i va saltar. De paracaigudes va fer servir una bossa de galetes. I va arribar
a l’estoig on havia de ser. 

Campionat territorial cadet de patinatge artístic

E l club patinatge de Fontcoberta va organitzar,
els dies 12 i 13 d’abril, el campionat territorial
Cadet de patinatge artístic al pavelló de Font-

coberta. Hi van participar una trentena de les millors
patinadores i patinadors cadets de les comarques gi-
ronines. 

Exposició de flors

E l passat 9, 10 i 11 de maig va tenir lloc a can Jan
la V Exposició de flors, en el marc de la Festa
del Roser, organitzada per l’associació Don@.

Enguany la mostra es va dedicar a les herbes i a les
flors remeieres de primavera de l’entorn. Cada planta

tenia una explicació de les seves propietats i remeis.
Molts veïns hi van col·laborar i també l’escola que va
aportar una composició floral feta pels alumnes d’infan-
til. Una exposició molt interessant i concorreguda. Feli-
citats associació Don@.

L’exposició de flors acabadaGrup de dones preparades per anar a recollir flors i plantes boscanes i pre-

parar l’exposició
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Cloenda Gent Gran Activa

E s va celebrar el 6 de juny al pavelló de Cornellà
del Terri. Hi va participar el grup de Fontcoberta
que setmanalment realitzen l’activitat de gim-

nàstica per a la gent gran.

Final de curs a l’escola

A la tarda-vespre del passat divendres 13 de juny es
va celebrar la festa de Final de curs de l’escola de-
dicada a les tradicions de Catalunya. Primer es va

fer una cercavila al voltant de l’escola i després un festival.
Tot plegat molt lluït, de festa. S’hi van poder veure nens i
nenes vestits de patufets, de manaies, d’enxanetes, de ge-
gants, de capgrossos, de traginers, d’esbarts, de diables i de
caramellaires. El President de la Generalitat i senyora van
ésser convidats a la festa. 

Revetlla de Sant Joan

E l dilluns 23 de juny els alumnes de l'Escola Alzina Re-
clamadora van anar al puig de Sant Martirià a recollir
la flama del Canigó. A les 7 de la tarda es van reunir

a la plaça de Catalunya i van anar a recollir la flama en bici-

cleta. La secció d'atletisme del Club Natació Banyoles va ser
l'encarregada de portar la flama fins al puig de Sant Martirià
i allà es va passar a diferents representants dels municipis
de la Comarca. Al voltant d'1/4 de 9 del vespre arribaven a
la plaça de Catalunya per encendre el foc de la revetlla de
Sant Joan.
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Cloenda de Fem Companyia

E l 20 de juny es va celebrar al pavelló de Fontcoberta
l’acte de cloenda de la Temporada de Dinamització
2013-2014 de Fem Companyia. L’acte va consistir en

una presentació de les activitats que s’han fet a tota la co-
marca dins d’aquest programa de Benestar Social: Fem Me-
mòria, Fem Ruta, Fem Clic... Va comptar amb l’actuació de
l’Esbart Dansaire de l’Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís
(Girona). L’associació Don@ va col·laborar en l’ornamenta-
ció del pavelló així com els tallers de manualitats de la gent
gran de tota la comarca. Varen fer una feina immillorable.
Moltes gràcies per a la vostra col·laboració. 

14a Trobada de cantaires del Pla de l’Estany

Fontcoberta va acollir, el dia 24 de juny, la 14a Trobada
de Cantaires del Pla de l’Estany. Organitzada per l’A-
juntament de Fontcoberta, amb la col·laboració del

Consell Comarcal del Pla de l’Estany i (a)phònica, aquesta
festa va acostar al Pavelló Municipal més de sis-centes per-
sones entre les quals hi havia prop de 120 cantaires de les
corals: Grup de Caramelles de Sant Miquel de Campmajor,
Coral del Centre Cívic de Porqueres, Coral Veus de l’Estany,
Coral Vall del Terri, Coral Plenitud del Casal de la gent gran
de Banyoles, Les veus de Can Puig i la Coral de Fontcobeta.
Cada grup va interpretar dues cançons, i en el cant conjunt
final, es va estrenar la cançó amb ritme de sardana “Pla de
l’Estany”, composada i escrita per Josep Santaella, cantaire
de la nostra coral. Cal agrair la decoració de l’escenari que
van fer les dones de l’associació Don@.

PLA DE L’ESTANY 
A la ciutat de Banyoles
hi ha una joia que és l’estany, 
orgull de la nostra terra
tothom queda enamorat.

Allí tot és poesia,

tot és bonic, tot és sa,

envoltats amb l’alegria

del Pla de l’Estany, 

del Pla, del Pla de l’Estany

Dóna vida a la comarca.
Als esports d’arreu del món
que vénen a casa nostra,
queden tots entusiasmats. 

Allí tot és poesia...

Als voltants, tothom passeja,

Aquesta és la lletra de la cançó estrenada:

fan esport competitiu.
A Banyoles i sa comarca
hi ha una pau reconfortant.

Allí tot és poesia...

Molt a prop de Melianta
hi ha un estany intermitent,
que és l’únic al món sencer,
orgull dels fontcobertins.

Allí tot és poesia...

Banyoles i Fontcoberta
units per l’aigua estimada
que porta bon veïnatge
i ens fa a tots millors ger-
mans.

Allí tot és poesia...

Dolors Bustins Serarols

La Coral de Fontcoberta (Foto: Miquel Ferrer)
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El massís d’Ardenya-Cadiretes

Avui us parlarem d’un massís relativament petit si-
tuat no gaire lluny de casa nostra però força des-
conegut per la majoria de nosaltres. Aquesta zona

muntanyosa de la serralada litoral pot considerar-se el
límit sud de la Serra de les Gavarres i està situada entre
els municipis de Tossa de Mar i Llagostera. Tot i la seva
poca alçada gaudeix d’unes bones vistes tant de la costa
com de l’interior, ja que actua de límit entre la plana sel-
vatana i el mar. El 2004 es va aprovar la creació d’un
PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural), que comprèn gran
part de l’àrea que ocupa. Etimològicament el nom d’Ar-
denya és d’origen cèltic i volia dir ‘altiplà’ en català primi-
tiu.

Tot i el seu fàcil accés no anireu a parar a l’Ardenya per
casualitat, ja que les vies de comunicació més importants
circulen als seus peus, sobretot vora el mar, on el massís
cau abruptament formant penya-segats i cales, entre els
municipis de Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar. Si ens
hi volem endinsar, arribats a Llagostera, ens hem de des-
viar per una carreterota que va ascendint cap a Sant Grau
d’Ardenya i llavors descendeix en direcció al mar. Aquesta
és una via molt transitada, però no de cotxes, sinó de ci-
clistes, per la qual cosa ens caldrà estar amatents. 

El punt més elevat de l’Ardenya és el puig de Cadiretes,
de 518 metres d’alçada, on al seu costat hi ha una cabana
elevada, construïda expressament per gaudir d’una vista
de 360 graus, o en el seu defecte,  podem escalar les
altes roques que formen el seu cim. L’aproximació al puig
és molt senzilla, si es vol, ja que l’aparcament és a la ma-
teixa carretera i només ens caldrà seguir la GR-92 uns 30
minuts. A més, pel camí hi trobem alguna sorpresa com
ara el menhir d’en Llach o la Pedra-sobre-altra, un conjunt
de pedres disposades de forma singular.  Tanmateix, si
volem allargar la caminada, podem baixar fins a Tossa per
un camí ben marcat, amb només una hora i mitja.

La singularitat geològica d’aquest entorn el representen, com
ja s’ha apuntat abans, uns afloraments granítics en forma de
blocs, modelats pels agents erosius que han donat com a re-
sultat de llur acció formes molt curioses com les de la cone-
guda Pedralta, formada per un gran bloc basculant, que fa
un temps va caure i que posteriorment es va reposar. Però
més enllà dels valors naturals del massís, l’Ardenya també
amaga un patrimoni cultural, històric i etnològic molt valuós
sovint desconegut i oblidat pel pas del temps, com ara l’er-
mita de Sant Baldiri -i el seu tradicional aplec que fa temps
ja no se celebra-, les antigues masies repartides pel massís,
les rescloses de les rieres, els molins, els murs de pedra
seca o la indústria del suro, derivada de les nombroses su-
redes existents.

I per acabar una curiositat: tota aquesta zona va pertànyer a
Llagostera fins al final de segle XIX , però per no haver d’en-
viar la gent del municipi a la Guerra de Cuba -només hi havia
d’anar la gent que vivia ran de costa-  van cedir les terres
que toquen a la costa a Tossa de Mar. Curiós, no? Bé, ara,
els vents bufen d’un altre costat i el que cal és promocionar
la zona turísticament. És per això que els alcaldes i regidors
de 7 municipis de la Selva, Baix Empordà i Gironès s’han
unit per fer un projecte, coordinat pel Consorci d’Ardenya-
Cadiretes, que consisteix en una aplicació per a mòbils, gra-
tuïta, amb informació detallada d’una ruta que abasta 93
quilòmetres, dividida en 7 etapes, una per a cada municipi.
Va destinada a un públic familiar i en ella s’hi destaquen els
indrets més emblemàtics d’una àmplia zona que comença al
litoral i penetra terra endins. 

Bé, nosaltres per conèixer aquest territori, no hem fet ser-
vir tecnologia punta sinó que hem comptat amb la com-
panyia d’un llagosterenc coneixedor de la zona. Una altra
opció molt recomanable, no trobeu?

El Triops Marxaire

Catifa de Corpus elaborada per les dones de neteja de l’església de Fontcoberta

Corpus a Fontcoberta
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Breus

Alumnes de 6è de Primària de l’Escola Alzina Reclamadora, curs 2013-14

(d’esquerra a dreta). Drets: Maria Bouabdellah, Lara Soler, Carme Terradas

(tutora), Donald Irvine, Tim Albertí, Marc Riera, Arnau Alemany, Arnau Pla,

Oriol Sánchez, Arnau Gómez, Pau Plana. Agenollats: Laura Planella, Odette

Martín, Judit Jacquet, Jazmine Morau, Laura Figueras, Duna Duran, Irma

Quintana, Sílvia Gil, Esther Riera, Ariadna Padilla

NAIXEMENTS
01-04-2014: Pol Martín Galceran
16-05-2014: Aina Castellà Font
02-06-2014: Niu Durà Kunde

CASAMENTS
27-04-2014: Josep Narcís Pujol Vila amb Eulàlia Roca Pi
17-05-2014: David Muchemi amb Mariona Llelal Grau
30-05-2014: Jaime Vílchez Saborido amb Judith Aragón Ca-
pellera
18-06-2014: Xavier Bonaventura Brugués amb Laura Serrats
Segura
26-06-2014: Jesús Vila Serra amb Sandra Grauges Vilas

DEFUNCIONS
07-04-2014: Maria Company Noguer

Demografia abril, maig i juny
del 2014

Nota: La demografia correspon als registres de l'Ajuntament

Aina Castellà Font Pol Martín Galceran

Cloenda de Fem Companyia

El passat 5 de juny, es varen lliurar els IX Premis Valvi.
Aquests premis tenen tres apartats i en el correspo-
nent a la defensa de l’àmbit mediambiental, el premi

Joaquim Codina Vinyes, el guardonat d’enguany va ser el
nostre veí fotògraf, escriptor i comunicador,  Ernest Costa i
Savoia per la seva trajectòria en defensa i divulgació del pa-
trimoni natural dels Països Catalans. El premi li va ser lliurat
a la sala Miquel Martí Pol que la fundació Valvi té a Girona.
En va fer la glossa l’escriptor i naturalista Josep Mª Massip.
En el lliurement del guardó hi van assistir l’Alcalde Sr. Joan
Estarriola i la tinent d’Alcalde Sra. Pilar Busquets. Des de l’A-
juntament volem donar l’enhorabona a l’Ernest per aquest
merescut reconeixement.

5è combat de glosa de l’escola Alzina Reclamadora

XII Trobada de la gent gran del Pla de

l’Estany que es va fer el 31 de maig al

pavelló
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L’accés a la font és fàcil perquè està ben senyalitzat i
mantingut pel propietari. Per arribar-hi, hem d’agafar
el camí de can Planeses des de la carretera de Vila-

venut. Només d’iniciar-lo trobarem una tanca que barra l’ac-
cés a vehicles però que podem sortejar, si anem a peu, per
la dreta perquè és un camí públic. A uns 100 m agafarem una
desviació a la dreta que seguirem uns 200 m fins arribar a
un camp. Llavors tombarem una altra vegada a la dreta i
aviat començarem a baixar per un corriol, convenientment
protegit per una tanca metàl·lica, on trobarem la font a uns
100 m al mig del pendís de la clotada de la riera Vella (petit
afluent de la Riera), a uns 5 m sobre el riberal. Des de la tar-
dor del 2013 la font s’ha adequat i arreglat amb gust: s’ha fa-
cilitat i netejat l’accés, s’ha netejat la sortida de l’aigua, s’ha
col·locat un rètol de fusta amb el nom de la font, s’han tret
arrebossats fets el 1969 i s’ha netejat el fondal. El paratge
és obac i, per tant, molt humit, amb vegetació riberenca i me-
diterrània de fondalada molt interessant.

Pren el nom de la casa propera, can Planeses. La font és
dins la propietat de Joan  Ramió que va adquirir la casa no
fa gaire anys i l’ha convertida en dues cases de turisme rural.

La font era molt modificada. Josep Oliver, el paleta de Vila-
venut, va reformar-la el 1969 per encàrrec de Joan Planeses,
propietari. Llavors s’hi va fer un arremolinat damunt de la sor-
tida natural de l’aigua amb la següent inscripció: FONT J.
PLANESAS 1969. També s’hi va construir un dipòsit amb una
cabuda d’uns 3.000 l d’aigua. Té una trapa per accedir al seu
interior a través d’una escala metàl·lica. L’aigua emmagat-
zemada era pouada fins a can Planeses a través d’una
bomba d’aigua. 

Actualment, però, can Planeses ja tenen pou per proveir-se
d’aigua i s’ha tret la bomba. La font és abundosa, no s’eixuga

LES FONTS DE FONTCOBERTA I VILAVENUT 
Capítol 14:  Font d’en Planeses

mai. La seva aigua és molt apreciada. Actualment raja per
un broc, restes d’una antiga aixeta, des del dipòsit. També té
al seu cantó un altre broc que actua de sobreeixidor del di-
pòsit. 

Pere Llorens i Jaume Colomer
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El bateig és la celebració en què un nadó o un adult reben el
baptisme, el primer dels set sagraments de l’església catò-
lica. Mitjançant aquest sagrament s’entra a formar part de

la comunitat cristiana. Els batejos s’havien de fer durant els set dies
posteriors al part. Si la família el volia fer fora d’aquest període havia
de demanar permís al bisbe. 

Per mediació dels sants olis i du-
rant la missa del dissabte de Glò-
ria es beneeix l’aigua beneita o
aigua beneïda. Se’n posa a la
pica de l’aigua beneita, que es
troba a l’entrada dreta de totes les
esglésies, i al perol de l’aigua de
batejar que es guarda a la pica de
batejar del baptisteri, entrant a
l’esquerra.  

La família feia festa grossa quan
es batejava un nadó. Tots els
convidats anaven vestits amb les
millors gales. Tot el convit, ben
abillat i reunit a casa del protago-
nista de la festa, esperava el mo-
ment d’anar a l’església. El
menut també anava engalanat
amb el típic vestit de batejar i tapat amb la capa de bateig (capa
blanca amb caputxa, adornada amb brodats i puntes), un objecte
de lluïment dels familiars i padrins. Alhora, aquesta peça assenya-
lava la categoria o el nivell social dels pares i dels padrins. Com
més riques eren les famílies, més luxosa era la capa. 

Quan estava tot a punt sortia la comitiva de la casa cap a l’església
a peu. La llevadora prenia el nounat, acompanyada d’una altra
dona de la mateixa casa o familiar propera, i els padrins se situaven
un a cada costat. Si el nadó era noi, el padrí anava a la dreta, i si
era nena, a l’esquerra. Encapçalaven la comitiva seguits dels con-
vidats a la festa. A vegades la llevadora amb l’infant i els padrins
anaven en carro o tartana.

El rector estava a l’aguait i en veure’ls arribar donava ordre de fer
el toc de bateig, un repic de campanes alegre, lleuger i seguit que
anunciava a la població si el nounat que anaven a batejar era nen,
nena, hereu o pubilla. El toc de  bateig de Fontcoberta i Vilavenut

és el següent: Es fa un repic alegre i llarg amb la campana gran
segons el sexe del nounat: tres tocs pels nens i dos tocs per les
nenes. 

Quan arribaven a l’església, el capellà els esperava a l’entrada i
preguntava: “Què porteu a la
Santa Mare Església, home o
dona?” I la llevadora responia. Tot
seguit els preguntava: ”Quin nom
li voleu posar?” Obtinguda la res-
posta per part del padrí o la pa-
drina passaven a la pica de
batejar on el rector administrava
el Sant Sagrament que el conver-
tia en un nou cristià i el deslliurava
del pecat venial. 

En començar la cerimònia, la lle-
vadora passava l’infant al padrí si
era nen i la padrina aguantava un
ciri encès. Si era nena es feia al
revés. Per batejar-lo el mossèn li
vessa aigua beneïda sobre el
front i s’encén el ciri del bateig. La
llevadora tenia molta cura que en
tirar l’aigua al cap no li regalimés

esquena avall doncs era creença que si passava faria que els na-
dons una vegada fossin grans serien ganduls i mandrosos. 

La pica de batejar de Sant Feliu de Fontcoberta és moderna, de
principis de la dècada dels quaranta del segle passat. Mossèn
Josep Bars, després de la guerra, va encarregar una tanca de pro-
tecció per a la pica de batejar i un soldat del camp d’aviació de
Martís va pintar-hi el quadre que l’adorna. Mossèn Bars era el ca-
pellà d’aquesta base aèria.

Acabada la cerimònia, el mossèn fa entrar els padrins a la sagristia
per prendre els noms i anotar-los al llibre de baptisme . S’ha de dir
que aquests llibres són molt importants perquè testimonien una
època. A la parròquia de Sant Feliu de Fontcoberta i a la de Sant
Sadurní de Vilavenut es guarden des del segle XVII de ma-
nera ininterrompuda. 

Jaume Colomer

POBLE I TRADICIÓ
24. El bateig (I)

Pica de batejar, romànica del segle XII, de Santa Maria dels Turers de

Banyoles procedent de Fontcoberta
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JORDI XENA BALLADA, jubilat

Ja fa temps que vius a la

Casona.

Des de mitjans dels anys

setanta. Era una masoveria

molt petita de can Fares. En

una llinda hi ha la data de

1797.  Estava bastant

abandonada quan la vaig

comprar, tot era un

esbarzer. Venia els

dissabtes i diumenges i

amb un estassabarders

vaig començar a netejar-la.

Manté les parets però de

dins és tot nou. Tenia tant

poca terra que els

masovers van haver de

marxar perquè no s’hi

guanyaven la vida. Va estar

bastants anys deshabitada. En aquesta casa hi havia un petit hostal. Just

per davant hi passa el camí de Galliners -el camí de Bàscara a Banyoles-.

Quan la gent venia de mercat hi prenia alguna cosa i així completaven els

ingressos. Quan vaig venir-hi a viure hi havia de passar l’aigua de Banyoles

-l’aigua de les Deus- que havia d’anar a can Comas i a Vilavenut per aquest

camí. Llavors vam desviar el camí entre el llindar de casa i el camp de davant.

Una gran part d’aquest camí s’ha convertit en camp i ha desaparegut. No sé

si és recuperable. El tros que passa per casa l’he mantingut net una

temporada. Moltes coses ho sé per en  Vicens Teixidor, de can Comas, el

veí que em va acollir, aconsellar i ajudar. Els fruiters que hi ha els va plantar

ell. Alguns estan bastant malament però no els arrencaré perquè m’estimo

més l’origen que no la capacitat reproductora. 

Vares formar part dels inicis de Nacionalistes d’Esquerra (NE).

Per edat vaig estar a l’òrbita del PSAN però vam anar evolucionant. Amb

Jordi Carbonell, un bon amic, Miquel Sellarès, Max Cahner i Jordi Vilanova,

un personatge interessantíssim de Figueres que ningú li ha fotut cas, i jo

mateix ens vam començar a reunir al despatx d’en Max a l’editorial Curial.

Allà va néixer NE. Ben aviat van començar a venir els polítics que avui

expliquen en el seu currículum que van ser els fundadors de NE. De fet van

ser la segona tongada, la primera vàrem ésser nosaltres. A les primeres

eleccions vam fer un míting espectacular al Palau d’Esport de Barcelona però

NE no va arribar al 5%. Va ser un fracàs. Llavors es va dividir en dues parts:

uns van entrar a Iniciativa i uns altres a ERC, entre ells jo mateix. A Banyoles

NE i ERC compartíem local als anys vuitanta. D’aquí va néixer el Casal

Independentista de la Baixa Garrotxa. 

Vares ser president del CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les

Minories Ètniques i les Nacions).

Sí. M’havia dedicat a les qüestions nacionals i ara segueixo com a patró. El

CIEMEN és una entitat centrada en causes perdudes que poden ser

guanyades. La nostra relació sempre és amb els pobles i les minories

marginades del món i amb solidaritat amb els pobles que tenen conflictes

similars als nostres i, a més, tenen l’econòmic. Vam tenir una actitud molt

positiva al conflicte dels Balcans. Sempre hem tingut molt present el tema

de l’idioma i el seu reconeixement. El fundador i ànima del CIEMEN és Aureli

Argemí. Som pocs socis, amb una economia dèbil i sense suport

empresarial. Estem passant una època molt dura. Hem sigut acusats de

terroristes i de tenir amistats perilloses. L’Aureli és el pacifisme per

excel·lència, és Gandhi i, a més a més, sense creu de Sant Jordi. El CIEMEN

és una de les entitat que més haurà servit per salvar els mobles els mobles

des dels seixanta fins ara, a dins i per donar-nos a conèixer a fora: les anades

a Brusel·les i a Estrasburg han sigut constants, l’edició de material com la

Declaració Universal dels Drets Lingüístics...

Has viatjat molt.

Aquest any aniré a Nicaragua per vint-i-cinquena vegada. Vaig a l’UCA

(Universitat Centre Americana) a fer classes. Durant una època vaig ser

professor d’ESADE i això em va donar opció per anar a fer classes a Mèxic,

Xile, Nicaragua, Argentina, França, a Catalunya, Espanya... moltes vegades

a través d’ONG’s o de convenis de cooperació solidària. La vinculació amb

l’ensenyament m’ha permès voltar molt. L’any 1966 treballava a Israel, en

un quibuts. 

També vares ser membre actiu de l’Assemblea de Catalunya (AC).

Des d’un punt de vista polític és el compromís que en tinc millor record. Vaig

tenir la gran fortuna de ser el representant de la comarca al secretariat de

l’AC. Ens reuníem una vintena de persones cada dimecres i hi havia la

representació restringida de totes les entitats i partits que la formàvem. Allà

van néixer les grans manifestacions (l’11 de setembre del 1976 i 1977) i les

campanyes per l’amnistia. Vaig tenir l’oportunitat de viure la transició des

d’una plataforma que en aquells moments era bastant hegemònica. En aquell

moment hi havia l’AC que treballava l’àmbit cultural, civil, associatiu, artístic...

i el Consell de Forces Polítiques que era el futur polític. Per l’AC va passar-

hi moltíssima gent que va tenir un paper molt important a la transició. 

El poble de Catalunya ha iniciat un procés com a poble sobirà. Com

ho veus?

Ho veig amb gran esperança. No esperava que ho arribés a veure. Milito en

aquest moviment des que tinc compromís amb la política. Quan era a

l’Assemblea de Catalunya el representant del PSC em deia que era bona la

presència dels independentistes però ens considerava residuals. No pensava

que el PSC d’ara tingués la situació actual. I ara tinc esperances que aquesta

vocació per la sobirania arribi a poder-se exercir i puguem arribar no solament

a la votació del 9N sinó a tenir un país propi, amb les portes obertes a tots

aquells que democràticament decideixin formar el Països Catalans. No ho

he pensat mai des d’un punt de vista de millora econòmica. L’alliberament

nacional no és perquè siguem millors, més macos o més rics, sinó perquè

siguem més justos i perquè puguem recuperar la nostra solidaritat amb els

països oprimits. La solidaritat només existeix quan és lliure. Ara la nostra

solidaritat amb Extremadura no és lliure, és forçada. M’agradaria ser solidari

de veritat i tenir llibertat per decidir. Si la independència de Catalunya suposa

una reducció del meu nivell econòmic no em preocupa gens. L’objectiu és

tenir consciència que som un poble que ha d’existir per ser igualitari i solidari

i que aquest és el nostre futur. No és un plantejament nacionalista restrictiu,

és un problema de poble que vol ser per ser més igualitari i més solidari amb

els altres. Em sap molt greu quan només es creen arguments de com

canviarà el nostre nivell de vida, la renda per càpita, com podrem millorar les

pensions...  El més important és la llibertat per poder-ho escollir. 

Ets un bon contertuliant al programa Baixant de plaça de Ràdio

Banyoles i un bon conductor del programa d’entrevistes La Tribu de

TV Banyoles.

No sóc un professional de la ràdio ni de la tele. Hi sóc perquè m’ho passo

bé. Vull defensar opinions sense ofendre i si puc sense supèrbia, ni

personalisme, ni egoisme.

Per Jaume Colomer

E
n Jordi, de setanta anys, viu a la Casona del veïnat de

Mas Prat. La conversa s’ha centrat en diferents aspec-

tes de la seva vida (no hem pogut donar-hi cabuda a

les seves facetes relacionades amb el món del vi o la vida cul-

tural). Moltes gràcies. 


