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DE DIA EN DIA

Com heu pogut comprovar aquests dies de
Nadal, les obres al nucli antic de Fontcoberta
ja s’han acabat. Ha estat una remodelació feta

amb un respecte extraordinari a l’entorn,  on s’ha pri-
mat la conservació dels actius arquitectònics que
posen en relleu tota la bellesa i el valor històric del
nucli. Tot i que, per raons òbvies, encara hi falta l’en-
jardinament que es farà de cara a la primavera, que és
quan lluirà de debò. La veritat és que podem sentir-
nos-en ben satisfets. Aquesta obra ha estat realitzada
per l’empresa local, Construccions Canadell-Mitjavila
SL i ha estat finançada per la Diputació de Girona.

NUCLI ANTIC 
DE FONTCOBERTA    

Acabat

El paviment dels carrers de la zona industrial estan molt
deteriorats en general. En un tram, el carrer està lite-
ralment rebentat. Enguany hem inclòs una partida en

el pressupost per arranjar tota la zona que inclourà una millora
de les zones deteriorades, la reparació dels pous de desguàs
i una repassada a l’enllumenat i a la senyalització. Aquesta
actuació està prevista per aquest primer trimestre de l’any.

REPARACIÓ DE L’ASFALT
DEL CARRERS DE LA

ZONA INDUSTRIAL 
Per aquest primer trimestre

La demanda de millora de les dues carreteres
principals del municipi que es va fer a la Dipu-
tació, s’ha complert a mitges. Diem a mitges

perquè les obres que es varen fer des de Melianta

MILLORES A LA CARRE-
TERA DE VILAVENUT   
Sí, però no n’hi ha prou 

MILLORA DE LES PLACES
DE LA FONT I DE LA

LLOCA   
Tot a punt

La millora de la plaça de la Font i de la Lloca són
unes obres programades des de fa temps. La
plaça de la Font està, en aquests moments,

força deteriorada per haver estat zona d’emmagatze-
matge de materials de construcció de les obres del ca-

fins al pont del Garrumbert varen ser correctes tot i
que encara no està acabada perquè aquesta prima-
vera s’hi aplicarà un regatge asfàltic per acabar de
corregir els defectes. Tot i així, la veritat és que la
carretera fa goig.

Ara bé, l’actuació que s’ha fet a la carretera que va
des del pont del Garrumbert fins a Vilavenut és del
tot insuficient.  Es van demanar unes actuacions en
tres o quatre sectors per millorar-ne la seguretat.
Entre el desembre i els primers de gener s’han dut a
terme. Aquestes obres les hem rebudes amb satis-
facció però han quedat curtes i així ho hem comuni-
cat als responsables tècnics de la Diputació. Les
actuacions que s’han fet des del trencant de les Qua-
tre Soques fins el pont de Farga s’havien d’allargar
un quants metres més. Tampoc s’ha actuat en cap
punt des del veïnat de can Deri fins el revolt del Ca-
ganell. No s’ha fet tot el que calia, vaja. Només
podem dir que tornarem a insistir perquè considerem
que són prioritàries  per millorar la seguretat d’a-
questa carretera i siguin incloses en el pla de millores
per aquest 2015.
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Feia temps que es va veure la necessitat de mi-
llorar la tanca de la llar d’infants per fer-la més
alta i, per tant, més segura. S’ha hagut d’esperar

que s’acabessin les obres de l’escola ies netegés el
solar contigu. Un cop vista la tanca que s’hi posava, es
va decidir posar-ne una d’igual a la llar d’infants per tal
que les dues tinguessin el mateix format. Així, es dona
coherència arquitectònica als dos equipaments. L’obra
finalitzarà amb l’obertura d’una porta a la tanca per fer
accessible el pati des del carrer. D’aquesta manera es
facilitarà l’accés de maquinària al seu interior en cas
d’obres o reformes. La que hi ha és massa petita i com
que no és d’accés directeal carrer no resulta operativa.
Aquesta petita millora s’acabarà entre el gener i el fe-
brer. 

Tornem a treure aquest tema per les demandes
que ens heu fet alguns veïns. La situació per-
què aquesta ampliació resti aturada no es deu

a cap requeriment de l’Ajuntament. Es deu al fet que
els promotors encara no han aconseguit aportar els
permisos que exigeix l’administració per poder co-
mençar a construir. De fet l’Ajuntament és un dels
principals interessats en què aquesta ampliació tiri
endavant. En el seu moment, l’Ajuntament ja va per-
metre anar avançant les obres d’urbanització mentre
s’anaven tramitant els permisos. Però per començar
a edificar cal tenir-los  tots en regla, cosa que no ha
passat en aquesta obra. Bàsicament, els permisos
que falten són dos, però indispensables per desen-
callar l’obra: dipositar l’aval que exigeix Xarxa Viaria
de la Generalitat per assegurar la construcció de la
rotonda d’entrada i la signatura del conveni amb
l’ACA que ha de permetre depurar les aigües resi-

AMPLIACIÓ DE LA ZONA
INDUSTRIAL  

Tot segueix igual

NOU PARC INFANTIL  
Tot a punt

Estem parlant de l’ordenament de l’espai que hi ha
entre l’escola i la llar d’infants, a tocar de la zona
esportiva, per convertir-la en un parc infantil. Com

rrer de la Mare de Déu de la Font i del sanejament de
la nova zona industrial. És d’una necessitat inajorna-
ble. L’altre, la de sota, la que anomenem plaça de la
Lloca,  també cal definir-la juntament amb el seu accés
i dotar tot el conjunt d’una solució global. Es comen-
çarà per la col•locació de les vorades i l’anivellament
del sòl per deixar-ho tot a punt per aplicar-hi regatge
asfàltic. Aprofitarem, també, per millorar el terra de la
zona arbrada i la dotarem de mobiliari urbà. A banda
de la millora estètica i funcional, suposarà que acaba-
rem amb el fang i la pols que tant han hagut de patir
els veïns de la zona.

MILLORA DE LA TANCA DE
LA LLAR D’INFANTS     

Llum verda

bé sabeu, aquesta actuació estava a punt d’iniciar-se i
es va haver d’aturar degut al començament de les obres
d’ampliació de l’escola. No l’hem pogut emprendre fins
que l’empresa constructora no ha alliberat el terreny que
tenia ocupat com a magatzem de materials de construc-
ció. L’obra consistirà en consolidar l’espai en dos nivells
delimitat amb cabirons de fusta i els corresponents pen-
dents de desguàs. Per delimitar els dos espais hi haurà
una separació enjardinada i un degradat en forma de tres
o quatre escalons per connectar-los. En el nivell superior
s’hi pensa col•locar un parell de taules i en l’inferior els
elements dels jocs. El nou parc infantil tindrà, a més, una
petita tanca, un enjardinament senzill i mobiliari urbà
bàsic. Intentarem col·locar-hi algun arbre més per dotar
l’espai d’ombra de cara a l’estiu. Possiblement quant tin-
gueu aquest butlletí a les mans ja estarà acabat. Espe-
rem que faci un bon servei i sigui del gust de tothom.
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Com tots sabeu aquesta urbanització estava
suspesa per la fallida econòmica dels seus pro-
motors. Arran d’això es va iniciar el procés ha-

bitual en aquests casos per fer efectius els avals i
continuar les obres per acabar-les i, d’aquesta manera,
l’Ajuntament pogués acceptar aquesta urbanització.
Aquest procés es va delegar al Consell Comarcal i
posteriorment a la xarxa Xaloc de la Diputació. Hem
hagut d’esperar més d’un any per treure’n l’entrellat i
mentre ha durat es varen haver de suspendre els per-
misos que permetien edificar les parcel·les.

Per tal de no perjudicar als propietaris que tenen solars
i els volen construir, en el darrer ple es va aprovar, per
majoria absoluta, assumir les obres indispensables per
tal que els terrenys adquireixin la condició de solars i
així, des de l’Ajuntament, es puguin tornar a concedir
les  llicencies d’obres. Aquests obres que falten, s’ani-
ran fent segons les disponibilitats econòmiques del
consistori i aniran encaminades, sobretot, a la millora
de la seguretat viaria. Consistiran  en la col•lació dels
panots en les zones habitades, completar la senyalit-
zació tant vertical com horitzontal, eliminar el trànsit
rodat dels carrers no habitats i alguna altre actuació
menor. Totes aquestes actuacions que l’Ajuntament
s’ha vist en la obligació d’assumir, i que s’aniran fent a
poc a poc, es podrien accelerar si el  procés de recu-
perar l’aval fos també ràpid. Aquest supòsit, però, ja no
depèn de l’Ajuntament.

Un cop clarificada la situació, hem tingut la possibili-
tat,com haureu pogut comprovar, d’entrar en alguns

duals. Si  s’aportessin aquests dos documents,  les
obres podrien començar immediatament  però, de
moment,  no és el cas.

NOVA MELIANTA    
S’aixeca la suspensió 
de llicències d’obres

AMPLIACIÓ DEL CASAL
DE LA GENT GRAN      

Per fi, en marxa

solars molt bruts i deteriorats per poder-los sanejar. En
fi, el fet que la situació s’hagi clarificat representa una
molt bona notícia per a tots els veïns que hi viuen però,
sobretot, per totes aquelles persones que havien posat
els seus estalvis en la compra d’un solar i, amb la fa-
llida del promotor, es trobaven en un mar d’incerteses.

El carrer Ramon Margalef

Efectivament, aquesta obra s’ha hagut de pospo-
sar una vegada i una altraper dificultats bàsica-
ment de finançament. Primer pel retard en la

presentació del PUOSC i  posteriorment  per la seva
suspensió. Heu de recordar que és una obra que
vàrem incloure al PUOSC. Doncs  finalment veurà la
llum.

Recordeu que l’Ajuntament disposa d’una subvenció
del 60%  del cost de l’obra que és  la part del PUOSC
que aporta la Diputació però li mancava l’altre 40%.
Doncs bé, s’ha pogut tancar el finançament gràcies a
un  préstec que s’ha negociat amb una entitat bancària.
Així les coses, podem dir-vos que ja s’han iniciat les
tramitacions oportunes -la documentació estava a
punt- i, si el temps ho permet, es podran iniciar les
obres el proper mes de març. 

Es farà una sessió informativa pública, ben aviat,
oberta a tothom adreçada, especialment, als seus fu-
turs usuaris: Casal Recreatiu, associació Don@ i jubi-
lats en general, per recordar-los com serà el nou casal
i els terminis d’execució concrets. Una bona notícia
que posarà fi a la precarietat dels equipaments muni-
cipals que disposem  per a tot aquest col•lectiu, per
altra banda, cada dia més nombrós.
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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 29 DE SETEMBRE DEL 2014

1. Informacions d’Alcaldia i del despatx oficial

. Escrit de las Diputació de Girona en el que comuniquen la concessió d’una subvenció de

30.000 euros per la millora de l’entorn de l’església de Sant Feliu de Fontcoberta.

. Que el nou curs escolar s’ha començat amb tota normalitat. Que s’ha posat en contacte

amb el Sr. Albert Bayot per la inauguració de l’ampliació de l’escola i s’ha sol·licitat la pre-

sencia de la Consellera Sra. Irene Rigau. S’ha de confirmar i acordar-ho amb la direcció

de l’escola. 

. En relació a Nova Melianta explica la reunió mantinguda amb l’Interventor i recaptació del

Consell Comarcal. L’expedient és complicat sobretot pels canvis de nom de les societats

que han anat adquirit els terrenys. S’han embargat uns terrenys a Sant Julià, però són rús-

tics i tenen poc valor.

. Seguidament comenta l’arranjament i anivellament del Parc de la Pedrera.El regidor Sr.

Lluís Freixa pregunta qui aboca la runa? El Sr. Alcalde explica que no és runa, que ja varen

parlar amb els forestals sobre aquest tema i comenta que s’haurà de fer un canvi de pla-

nejament, ja que és zona forestal i esdevindrà un parc. El Sr. Lluís Freixa pregunta si és

zona PEIN? El Sr. Alcalde contesta que no.

2.Aprovació del compte general del pressupost exercici 2013/ S’aprova per 5 vots a

favor d’ERC i 3 en blanc de CiU.

3. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament

de Fontcoberta per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic

El Sr. Alcalde explica el programa que va aprovar la Diputació de Girona  per arranjar ca-

mins i pistes forestals amb tractament asfàltic, el que estalvia molt treball i despesa de

manteniment.L’Ajuntament de Fontcoberta va sol·licitar en l’expedient del Fons de Sub-

vencions de la Diputació de Girona, exercici 2014, destinar la part de subvenció a inversions

a l’execució d’obres de tractament superficial a diversos vials del municipi que necessiten

treballs d’arranjament del ferm, i també la plaça de la Font i de la Lloca. Que s’arranjarà la

plaça de la Font de tal manera que es farà el carrer més estret, s’hi farà la vorera i uns

aparcaments. D’aquesta manera les motos no podran fer les acrobàcies de derrapar. Per

executar aquestes obres, l’Ajuntament hi aportarà els materials necessaris, un tractor amb

pala carregadora  i l’aportació provisional d’un terreny idoni per a l’amuntegament dels àrids

necessaris, i l’import aproximat de 2.746,45 euros que és la part del cost dels treballs no

subvencionats. La Diputació de Girona hi aportarà la maquinària i el personal necessaris

per l’execució d’aquests treballs, sota la direcció tècnica d’un enginyer de la xarxa viària

local de la Diputació de Girona, i tot supeditat a l’aprovació del conveni de col·laboració.S’ha

parlat amb els veïns afectats i posats d’acord una part de la despesa l’aportaran els veïns.

Que es redactarà el corresponent conveni pel cobrament de les quotes que oscil·laran entre

100 i 400 euros aproximadament.El problema és que la Diputació porta un retard conside-

rable per les pluges d’aquest estiu, ja que aquest tractament no es pot aplicar si el terra és

moll.

S’aprova per unanimitat.

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

. (P) Com està el tema de la neteja de tota la zona industrial? (R) Igual, és una zona que

fa pena, que ja se’ls ha avisat. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 27 D’OCTUBRE DEL 2014

1. Informacions d’Alcaldia i del despatx oficial

. Dos escrits/denúncies del Departament d’Interior, Direcció General de la Policia, per dues

presumptes infraccions a la llei de gossos perillosos.

. Escrit  de la Diputació de Girona en el que es notifica la subvenció atorgada pel funciona-

ment de la Llar d’Infants Els Plançons.

. Des del Consell Comarcal del Pla de l’Estany trameten un exemplar del conveni entre el

Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca, el Centre d’Estudis Comarcals i el Cen-

tre Excursionista de Banyoles per a la realització d’actuacions de protecció, neteja i senya-

lització d’elements del patrimoni històric del Pla de l’Estany.

. Escrit de la Presidència de la Generalitat en el que trameten adjunt el Llibre Blanc de la

Transició Nacional de Catalunya.

. Que les obres de millora del nucli antic de Fontcoberta segueixen a bon ritme, que la paret

nova s’està acabant, i que potser la propera setmana ja es farà el canvi de la deixalleria.

. Que s’ha fet la reunió dels veïns pel regatge asfàltic dels camins rurals proposats. La pro-

posta ha estat ben acceptada per a tots. També s’ha parlat amb el cap dels bombers i

decidit de posar un hidrant a la carretera de Can Garriga, ja que per aquella zona no n’hi

ha cap.

. En relació a la convocatòria publicada a l’Agutzil sobre l’aclarida feta al bosc de la Pedrera,

per a recollir la llenya, s’han apuntat 9 persones i el proper dia 29 es repartiran les parcel·les

i arbres. Hi ha alguns pins que per la seva ubicació són perillosos, en cas de caure, però

que és molt complicat treure’ls. Tot i així s’intentarà mitjançant camió grua o el que faci

falta.

. Que el mercat d’ocasió que es fa els dissabtes, hi ha la intenció de passar-lo al diumenge.

Durant uns dies es farà dissabte i diumenge, per veure si és més factible fer-lo el diumenge.

2. Aprovació modificació de les Ordenances Fiscals municipals i creació d’una nova

ordenança / S’aprova per unanimitat.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament especial

del domini públic local / No podrà utilitzar-se cap lloc afecte a l’ús públic, que no sigui au-

toritzat,  per a celebrar una festa  o esdeveniment privat. 

Ordenança fiscal dels preus públics municipals / 1.- S’anul·la el punt dels preus públics per

a  l’entrada a l’exposició permanent de la platja d’Espolla.2.-  Preu públic per a casaments

civils a la sala gran de can Jan: 150 €.

Quotes i entrades a la piscina municipal /Preus entrades a taquilla dels assistents a activi-

tats puntuals realitzades per una entitat del municipi, o bé un grup autoritzat per l’Ajunta-

ment: 2 €/persona/dia

Material Ajuntament / Per taula petita quadrada plegable de fusta: 1 €                                            

Ordenança fiscal reguladora de l’aplicació de fems i purins / Queda totalment prohibit l’a-

plicació de purins en dies festius o vigílies de festa a menys de 500m. del casc urbà, nucli

o habitatge habitat.En relació a la tinença d’animals de companyia es proposa l’aprovació

d’una nova ordenança.

Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres / Afe-

gir el següent article:Les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condi-

cions d’accés i habitabilitat dels discapacitats gaudeixen d’una bonificació del 70% de la

quota de l’impost. 

Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica / Bonificar el

100% de la quota de l’impost als vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys,

comptats des de la data de la seva fabricació.Afegir l’article: Gaudiran d’una bonificació

del 50% els vehicles elèctrics o bimodals sempre i quan la seva potència fiscal sigui infe-

rior als 12 CVF.

Ordenança fiscal de les taxes per a la realització d’activitats jurídico-administratives de

competència local / Registrar entrada expedient: 100 €.

Ordenança fiscal general del preus públics municipals / Quota piscina als pensionistes no

empadronats: 30 euros; Escola de Futbol: 12% de la recaptació; utilització vestidors i dut-

xes pavelló nens de l’Escola de Futbol:0,25 €/nen/dia

Ordenança de nova creacióreguladora de la taxa derivada de la prestació del servei municipal

de llar d’infants / Tarifes curs 2014-15: matrícula alumnes empadronats: 140€;quota mensual

servei Llar d’Infants empadronats: 165 €;quota de reserva : 85 €; quota mensual hora extra :

30 €;quota esporàdica hora extra: 3,75 €; dinar fix: 4,75 €;dinar eventual: 5 €;berenar fix: 1,25

€;berenar eventual: 1,35 €.  Tarifes alumnes no empadronats:  matrícula alumnes: 180€;quota

mensual servei Llar d’Infants: 165 €;quota de reserva : 100€; quota mensual hora extra : 30

€;quota esporàdica hora extra: 3,75 €; dinar fix: 4,75 €;dinar eventual: 5 €;berenar fix: 1,25

€;berenar eventual: 1,35 €.  Les famílies nombroses i les que tenen germans al mateix centre

gaudiran d’una deducció de 15 €/mes per cadascun.L’obertura del centre tindrà lloc durant

la primera setmana de setembre i la data de tancament serà el 31 de juliol de cada

any.L’horari de la Llar d’Infants haurà de cobrir de dilluns a divendres la franja de 7,45

a19 hores. L’horari comprès dins la mensualitat és de 9 a 12 hores i de 15-17.30 hores.

La franja compresa entre les 12 i les 15 hores constitueix el servei de menjador, que els

pares han d’abonar a part de la mensualitat. La franja de 7.45 a 8.45 h i de 17.30 a 19

hores, o bé en  l’opció de franges de ½ hora, s’ofereix un servei extraordinari que els

pares també hauran d’abonar a part de la mensualitat i que es prestarà sempre que el

nombre de nens ho permeti.

3. Aprovació de l’adhesió al conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació

entre administracions públiques / S’aprova per unanimitat.

4.Aprovació plec de prescripcions tècniques per a la contractació de la concessió

administrativa del servei de màquines de vending al pavelló municipal de Fontco-

berta / S’aprova per unanimitat.

5.Proposta d’acord de modificació d’estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Gi-

rona/ S’aprova per unanimitat.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 25 DE NOVEMBRE DEL 2014

1. Informacions d’Alcaldia i del despatx oficial

. Escrit de la Diputació de Girona en el que notifiquen la resolució de la concessió a l’Ajun-

tament de Fontcoberta de 20.176 € dins el Pla Especial d’Inversions Sostenibles de l’any

2014.

. Hi ha un acord amb el propietari del Camp de Tir. Deixarà un pas de 1’5/2m per tal de

poder fer la circumval·lació de la platja d’Espolla i així fer tot el circuit.

2.Precs i preguntes (P) de l’oposició i resposta (R) de l’equip de govern:

. (P) Quin calendari hi ha previst per a la neteja dels solars urbanitzables que no estan

nets? (R) El Sr. Alcalde explica la reunió que va celebrar amb els veïns sobre el tema de la

urbanització i la neteja dels solars, que s’estan fent gestions i aviat ja es podrà entrar a ne-

tejar tots els solars. La neteja de l’ampliació de la Zona Industrial és un problema, que és

una zona no consolidada. Que s’haurà de buscar la fórmula de netejar-lo, mitjançant un

decret, però creu que tot i així serà difícil.
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Un any més, i ja en portem sis,  hem hagut de fer equilibris
per quadrar els pressupostos. D’una banda cal complir
els objectius de dèficit que ens imposa el govern central

i per l’altra hem de conviure amb les restriccions pressupostàries
i els endarreriments en el cobrament de les subvencions de la
Generalitat. La situació del país és angoixant i asfixiant i això es
reflexa en el dia a dia dels ajuntaments.

Els números sobre un paper en blanc, sempre es poden fer qua-
drar. I en aquest sentit, avui podríem presentar aquí uns núme-
ros que satisfessin a tothom, de cara a la galeria. Tot i així, no
ho hem fet i els pressupostos que portem per a la seva aprova-
ció, són uns pressupostos austers,  molt austers, però garantei-
xen tots els serveis bàsics, tant pel que fa a la seva actualització
com el seu manteniment i garanteixen, també, el normal funcio-
nament del teixit associatiu del municipi. Quedant, fins i tot, un
petit marge per eventuals contratemps.

Les claus per confeccionar-los són les emprades en els darrers
anys: la  contenció i la prudència. Aquests continuen  sent els eixos
a l’entorn dels quals ens hem recolzat per equilibrar-los, de la ma-
nera més realista possible. Hem seguit, fil per randa, les directius
del nostre Govern i ens hem centrat, bàsicament, en el manteni-
ment. Pel que fa a les inversions, les restringim únicament a l’am-
pliació del Casal de la Gent Gran, una obra molt necessària i
àmpliament reivindicada que,aquest any sí, podrem tirar endavant
i a algunes obres menors com la tanca de la llar d’infants. 

Més enllà de les crítiques habituals i ben legitimes que ben segur
ens farà l’oposició, ens agradaria que es valorés aquesta volun-
tat de preservar sanejats els comptes municipals, tot mantenint
el pols social, sense que la situació d’estancament generalitzada
ens afecti massa i ens puguem posicionar en un bon punt de
partida quan les condicions econòmiques generals millorin. 

Recordem, també, que aquests pressupostos van a cavall de
dues legislatures i, tal com vàrem fer en la confecció dels del
2011, volem deixar les mans lliures i sense hipoteques al con-
sistori que surti de les eleccions del maig del 2015. Ens agradaria
que aquest fet també se’ns valorés. 

Entrant en matèria, veureu que els pressupostos s’han equilibrat
en aquests 1.100.000 €, un 4,7 % inferior als de l’any anterior.
Pel que fa al pressupost d’ingressos, difereix poc dels anteriors

Pressupost de l’Ajuntament exercici 2015
i les previsions, en general, les aprovisionem a la baixa excepte
el capítol IX de passius financers que augmentes en aquests
50.000€ deguts a la contractació d’un préstec per inversions.

En el pressupost de despeses és on hem hagut d’aplicar els cri-
teris de contenció i de justícia amb més rigor. Així en el capítol II,
de despeses corrents i serveis, tot i que puja respecte a l’any
anterior hem hagut d’augmentar les partides, entre altres de me-
nors, de l’abocador i de neteja de l’escola, per raons obvies: hem
augmentat pel que fa a veïns i hi ha hagut l’ampliació de l’escola.
En aquest mateix capítol, com a exemple de la feina de conten-
ció de l’equip de govern, volem fer esment a la rebaixa de des-
peses de telèfon, superior al 40%.En el capítol IV, de
transferències corrents, hi apareix una partida de 4.000€ per
pagar interessos al Consell Comarcal. Volem explicar que
aquesta partida és deguda al contenciós que l’empresa que va
realitzar la reurbanització del nucli antic de Vilavenut va interpo-
sar a l’Ajuntament pel retard en el pagament de les certificacions
de l’obra. Aquests pagaments eren les partides del PUOSC que
teníem delegades al Consell Comarcal. És a dir, l’Ajuntament va
complir escrupolosament les obligacions contretes i va ser el
Consell Comarcal qui es va retardar en els pagaments degut als
retards de la Generalitat en fer efectives les partides correspo-
nents. Per eixugar aquest deute, que puja uns 15.000€, ho farem
a terminis i, per això, en aquest pressupost hi reservem aquesta
partida de 4.000€. En aquest mateix capítol de transferències
corrents hi ha un detall que no volem que passi inadvertit:  el bon
funcionament de la llar d’infants ha fet que l’aportació que s’hi
ha de fer (40.700€) es redueixi un 33% respecte a l’any anterior. 

Finalment, i per acabar, tot i sabent que aquests pressupostos
no seran del gust de tothom, demanaríem que abans de criticar-
los es reflexionés sobre la situació econòmica que viu el país i
el nostre Govern i es contextualitzessin les opinions abans d’e-
metre-les, perquè escoltar opinions crítiques com qualificar
aquests pressupostos d’immobilistes, de paralitzar el poble, de
pocs ambiciosos, etc. no fan més que banalitzar-les perquè per-
den tot el seu valor i tot el que podrien representar com a apor-
tació constructiva, donada la situació de crisis en què ens trobem
immersos. En resum, aquests pressuposts que no són els que
nosaltres voldríem fer si la situació econòmica fos una altra,
compleixen totes les directrius que ens marca el nostre Govern,
compleixen els objectius de dèficit preceptius i garanteixen el
normal funcionament municipal.

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPÍTOL I – IMPOSTOS DIRECTES
CAPÍTOL II – IMPOSTOS INDIRECTES
CAPÍTOL III – TAXES I ALTRES INGRESSOS
CAPÍTOL IV – TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL V – INGRESSOS PATRIMONIALS
CAPÍTOL VII – TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPÍTOL IX – PASSIUS FINANCERS

TOTAL

342.898,63
8.260,00

164.664,00
395.463,37

50,00
242.864,00

50.000,00
1.104.200,00
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Us recordem que els gossos han d’anar lligats quan
surtin a passejar dins dels nuclis urbans i si són dels
considerats perillosos, han d’anar amb un morrió.

Igualment, tots els veïns que visquin en masies a prop d’una
via pública hauran de procurar que els seus gossos estiguin
lligats per no molestar la gent que hi circuli, ja sigui en bici-
cleta o a peu, a menys que la casa estigui voltada per una
tanca. Recordem, també, que els propietaris de gossos són
els responsables dels actes dels seus animals. Per això han
de tenir l’assegurança en regla i estan obligats a recollir les
defecacions que facin en els espais públics. 

. Ara que estem en ple hivern i fa fred, molta gent utilitza la
calefacció de llenya. Aquesta opció és ecològica, sostenible
i molt sana però té la pega de les cendres. Les cendres mal
apagades són les responsables de la pràctica totalitat  d’in-
cendis de contenidors. A Fontcoberta, l’any passat n’hi va
haver quatre. Les cendres es poden llançar al contenidor
però cal assegurar-se que estan ben apagades. Una bona
manera de fer-ho és guardar-les un parell de dies en un cu-
bell i remenar-les abans d’abocar-les per comprovar que no
hi hagi guspires que es puguin revifar i produir un incendi.

. Ara també és temps de podar els arbres i els arbustos. Per
a dipositar les restes de podes hi ha habilitats contenidors
que solen ser insuficients en el període àlgid  d’aquesta
tasca. Aquest no és un problema exclusiu de Fontcoberta,
es tracta d’un problema general. Per optimitzar aquest servei
i no causar inconvenients, cal fer-ne el millor us possible. La
majoria ja ho feu bé però encara hi ha usuaris que no i, com
que se sent més un que crida que cent que callen, us propo-
sem unes pautes de conducte a tall de recomanacions. Són
aquestes:

- Picoleu bé les branques per tal d’aprofitar al màxim l’espai
del contenidor.

- Eviteu, si és possible, dipositar brancada i restes a terra.
Sapigueu que recollir la brancada del terra representa un
cost addicional, sobretot si no es deixa ben posada. 

- Una bona pràctica seria comprovar, abans d’abocar les res-
tes, si hi ha suficient espai dins del contenidor. Si està ple o
no hi ha prou espai, cal esperar que estigui buit. Tampoc

Notes de civisme

passa res si s’han de guardar uns dies en un racó del jardí.
Aquesta pràctica ajudaria i facilitaria molt la seva recollida.

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL I - DESPESES DE PERSONAL
CAPÍTOL II – BENS CORRENTS I SERVEIS
CAPÍTOL III –DESPESES FINANCERES
CAPÍTOL IV – TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL V- FONS DE CONTINGÈNCIA 
CAPÍTOL VI – INVERSIONS REALS
CAPÍTOL IX – PASSIUS FINANCERS

TOTAL

Així TAMPOC

Així NO

254.858,31
442.158,61

12.240,05
116.329,68

4.150,00
214.082,00

60.381,35
1.104.200,00
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Juntament amb membres de l’antiga junta de la
U.E.Fontcoberta, estem preparant per aquesta prima-
vera, una trobada d’exjugadors i d’exdirectius del futbol

a Fontcoberta. Gent que hi va ser ens els inicis, en la penya
del anys 60, en la inauguració del camp de futbol i en tots els
esdeveniments fins al 2009 quan va deixar d’haver-hi activi-
tat. 

Ens agradaria recollir material de tot tipus, fotos de jugadors
i de directius, dels diferents terrenys de joc, de les diferents
obres que s’hi han fet, de fitxes de jugadors, d’actes de par-
tits, de camisetes, fins i tot material gràfic d’actes relacionats
com sopars, anècdotes, etc... En fi, tot el referent al món del
futbol de casa nostra. La idea és reunir aquest material per
catalogar-lo i exposar-lo i al mateix temps,  fer aquesta tro-
bada per recordar com varen ser els inicis i la trajectòria, amb
els seus alts i baixos,  per encarar la nova etapa. Els actes
d’aquesta trobada, que encara no estan definits, podrien ser
com el punt de partida per l’inici d’aquesta nova etapa i el
nexe d’unió en la inauguració del camp de gespa que ha fi-
nançat l’U.E. Fontcoberta. 

Així doncs, fem una crida a tothom que guardi material d’a-
quest tipus i el vulgui cedir per l’exposició sàpiga que es pot
posar en contacte amb en Miquel Aguirre al pavelló (dilluns,
dimecres i divendres a partir de les cinc) o al telèfon

Retorn del futbol reglat a Fontcoberta

691056332 durant tot el dia. També us podeu posar en con-
tacte amb el regidor d’esports de l’equip de govern  o amb
els membres de l’antiga U.E. Fontcoberta. Serà una molt
bona manera de retornar el futbol reglat a casa nostra.

Regidoria d’Esports

Manteniment de camins i espais públics: 
2014, un any per oblidar 

Un estiu amb uns nivells de pluviometria, que ni els
més grans recorden, i una tardor amb aiguats i vents
fortíssims, han posat a prova la nostra capacitat de

reacció. Esllavissades de marges, camins aixorrencats, cu-
netes colgades, arbres caiguts, embornals tapats de fang  i
herbassar per tot arreu. Aquest ha estat el balanç d’un any
per oblidar.  Tots aquests desperfectes ocasionats per les in-
clemències del temps, han polvoritzat el pressupost que te-
níem assignat a manteniment i ens ha obligat a estirar

recursos d’altres partides. Segur que hi ha hagut errades i
que les coses es podrien haver fet millor en alguns casos
però la veritat és que el resultat final ha esta prou positiu. Per
això volem destacar la capacitat de reacció de la nostra bri-
gada i els volem donar les gràcies, des d’aquest butlletí, per
la seva eficiència, la seva  predisposició i la voluntat de ser-
vei.

Regidoria de la Via Pública       

Vista del municipi des de la carretera de cal Cucut (Vilavenut)
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La brigada continua i augmenta.  El passat mes d’octu-
bre es va posar en funcionament la brigada de volun-
taris de Vilavenut. La primera acció ha estat recuperar

el paratge de la font de Caganell. La intenció és fer-la acces-
sible, millorar l’indret i recuperar el safareig. Aquesta actuació
és el principi per a recuperar-ne més: la de cal Panyero, la
mina de la Farga, etc. A banda, està clar, de tots aquells ac-
tius que es vulguin renovar o que estiguin deteriorats o en
perill de desaparèixer i es vulguin rehabilitar com equipa-
ments, corriols o altres indrets. 

La voluntat és completar un itinerari que es pugui sumar a la
Ruta de les fonts i el patrimoni de Fontcoberta. D’aquesta
manera es podrà donar la volta a tot el municipi i donar a co-
nèixer tot el nostre patrimoni.

La brigada de Fontcoberta també s’ha tornat a activar des-
prés de l’aturada de Nadal i les primeres accions han estat
encaminades en refer el corriol de circumval·lació a la platja
d’Espolla i enretirar els arbres trencats i la fusta seca del
bosc contigu. L’objectiu és anar avançant els treballs per tenir
enllestit l’Itinerari cultural de la platja d’Espolla que voldríem
estrenar per Setmana Santa.

Així doncs, ja ho sabeu, el segon dissabte de cada mes uns
grupets de voluntaris ens trobem per anar a fer alguna acció.
Hi esteu tots convidats. La convocatòria es fa a través de l’A-
gutzil de Paper i està oberta a tothom. No cal apuntar-s’hi
prèviament i el fet d’assistir a una acció no obliga ni compro-
met per a la següent. Us hi esperem.

Brigades de voluntaris

La brigada de Vilavenut

La brigada de Vilavenut a la font de Caganell

Actuació al safareig de la font de Caganell
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NOTICIARI BREU
Aquest era l’aspecte que oferia el carrer Mn. Pere Campolier el dia

29 de novembre durant l’aiguat provocat per la llevantada de finals

de novembre. El carrer era verdaderament un riu d’aigua i fang pro-

cedent del camp del costat. La quantitat de restes de rostolls i fang

que arrastrava l’aigua varen tapar els embornals i van disminuir la

seva capacitat de desguàs. L’aigua va arribar a estar a punt d’entrar

en alguns garatges de les cases del costat. Som conscients que

quan cauen quantitats com aquestes, totes les mesures solen ser

insuficients.  Per tal que no es repeteixin, o com a mínim per tal de

minimitzar-les, hem contactat amb el propietari i amb l’arrendatari

del camp per buscar una solució definitiva.

Nova deixalleria del poble de Fontcoberta

Representants dels 11 municipis del Pla de l’Estany, entre ells l’Alcalde Sr. Joan Estarriola, van participar el passat dia 4 d’octubre al Palau de la Generalitat a

l’acte de lliurament dels acords en suport al 9N

Bales que recullen les fulles de la plaça de Catalunya
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MALES DECISIONS QUE
AFECTEN ALS 
FONTCOBERTINS

Des de fa un grapat de mesos, a moltes cases de Fontcoberta i
Vilavenut hi veiem onejar la bandera estelada. Una bandera que
ara trobem molt familiar però que no ens hem fet nostra fins els
darrers anys. Sembla com si hagués aparegut del no-res, però
ja té una història centenària.

El primer disseny de l'estelada és del 1908 que en lloc de lluir el
triangle a l'esquerra amb l'estel, duu un rombe al mig (es dedueix
que blau) amb un estel blanc a l'interior. Apareix en una fotografia
feta a París a la seu de la Lliga Nacionalista Catalana, organitza-
ció que fundà i presidí Salvador Díaz i Capdevila. Després de la
Primera Guerra Mundial, a l’any 1918,  es considera Vicenç Albert
Ballester com el creador o l'inspirador de la versió actual. Va ser
fruit de la seva voluntat de crear un símbol potent i de referència
per al catalanisme radical a través de la fusió dels quatre pals tra-
dicionals amb el triangle amb estel del tipus que tenia la bandera
de Cuba, país on Ballester residí temporalment i n'admirà la lluita
contra l'Imperi espanyol.

Els colors tenen una simbologia que es relaciona amb els ideals
de la revolució francesa i la seva bandera tricolor, que va adoptar
tant de la bandera dels Estats Units com de la cubana. El triangle
blau representa el blau del cel -la humanitat- on al bell mig llueix
l'estel blanc de la llibertat.

L'any 1922 Francesc Macià l'adoptà per al partit que havia creat,
Estat Català, i l'anomenaren estelada de l’Estat Català. Aquesta
estelada fou utilitzada pels militants de Bandera Negra que van
intentar atemptar contra el rei espanyol Alfons XIII el 1925 i pels

d'Estat Català que intentaren alliberar Catalunya per les armes
el 1926 durant els Fets de Prats de Molló.L'article 3r de la Cons-
titució Provisional de la República Catalana, redactada a l'Havana
el 1928, proclamava que: La bandera oficial de la República Ca-

talana és la històrica de les quatre barres roges damunt de fons

groc, amb addició, en la part superior, d'un triangle blau i amb una

estrella blanca de cinc puntes al centre.

L'any 1931 Francesc Macià fundà Esquerra Republicana de Ca-
talunya i les seves joventuts JEREC (Joventuts d'Esquerra Re-
publicana d'Estat Català) la mantingueren com a bandera del
partit. Fou l'estelada la bandera que onejà quan Francesc Macià
proclamà la República Catalana a la plaça de Sant Jaume de
Barcelona el 14 d'abril de 1931, i també ho fou el 6 d'octubre de
1934 durant la proclamació de l'Estat Català a Barcelona, Vic,
Igualada i altres capitals de comarca. El Front Nacional de Cata-
lunya, fundat entre 1939 i 1940 durant la dictadura franquista, uti-
litzà indistintament la quadribarrada tradicional o l'estelada,
mentre els seus militants col·laboraven amb la resistència fran-
cesa i els serveis secrets britànics i polonesos per lluitar contra
les tropes ocupants.

L'any 1987, després que ERC es declarés independentista en
els seus estatuts, adoptà l'estelada blava o estelada d'Estat Ca-
talà com a bandera oficial, i això també va fer que, tant a les Illes
Balears i el País Valencià, es popularitzés també l'estelada blava
a finals del segle XX en arribar el partit a aquells territoris dels Pa-
ïsos Catalans.Tot això, però, ja és història. Avui en dia, l’estelada
ja és de tots els que l’estimem, per sobre de les preferències po-
lítiques. S’ha convertit en la nova bandera de la Catalunya insur-
recta, fins que aquesta recuperi la independència, moment que
retornarà, en paraules del mateix Ballester, de bell nou la bandera

de les quatre barres, la Bandera Catalana, sense estels, sense

blaus, però amb tots els honors. Ben alta, ben dreta i ben sola!

Quan un polític pren una decisió ha de tenir en compte mol-
tes variants, ja que aquesta decisió afectarà moltes perso-
nes. A més a més, ha de preveure que aquesta decisió sigui
efectiva per al futur. Des de Convergència i Unió (CiU) no
estem d’acord en decisions que ha pres l’equip de govern
d’Esquerra Republicana durant els últims set anys. Des de
CiU valorem negativament actuacions que afecten la vida
dels fontcobertins i fontcobertines. En posem alguns exem-
ples:

- La poda dels plataners de la plaça de Catalunya.
- Autoritzar l’inici de les obres del polígon industrial sense
tenir tots els permisos concedits.
- El manteniment i neteja del municipi de Fontcoberta
- El tancament de can Jan en general i de la biblioteca en
particular.

Els governants, cal que tinguem molt clares les prioritats i les
necessitats dels habitants del territori, per millorar el dia a dia
i la qualitat de vida dels ciutadans.

Aquest Butlletí és l’últim que es pot publicar abans de les
eleccions municipals del mes de maig d’enguany, segons la
Llei orgànica del règim electoral general. Així doncs, volem
agrair la confiança dipositada al nostre grup de CiU, i us
donem les gràcies per totes les propostes i queixes que ens
heu fet arribar els veïns i veïnes de Melianta, Fontcoberta i
Vilavenut. 
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Com cada any, es va celebrar la Festa de Sant Galde-
ric a diferents indrets del  pla de Martís. A les 10 del
matí es va fer la IV Trobada de tractors antics. Tot se-

guit el grup Xarop de Canya va animar, amb música tradicio-
nal i jocs, la mainada assistent tot recordant el tricentenari
del 1714. A migdia, ofici i sardanes amb la cobla Genisenca
de Taradell. I després el dinar a la Roureda d’Espolla. A mitja
tarda concert amb el cantautor i guitarrista islandès, establert
a Barcelona, HalldórMár que versiona, en anglès, cançons
catalanes dels nostres grans cantautors. Una autèntica delí-
cia. 

Festa de Sant Galderic 

HalldórMár a la Roureda d’Espolla

El grup d’animació infantil Xarop de canya

Aplec d’Espasens

cadires, el foc i les graelles. Tots els assistents van poder
coure una bona carn a la brasa. A les quatre de la tarda
hi va haver una audició de sardanes amb la cobla Osona.
La tarda va ser molt agradable, tot i ser el novembre, i els
assistents van poder gaudir de l’aplec en un entorn fan-
tàstic.

E l diumenge 9 de novembre es va celebrar l'aplec
de Sta. Caterina d’Espasens. Aquest any la festa
va coincidir amb la celebració de la consulta del

9N. A les dotzedel migdia es va celebrar una missa a la
capella i a les dues de la tarda es va fer el dinar. L'Ajun-
tament, igual que l’any passat, hi va posar les taules, les
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25 de novembre, Dia internacional contra la violèn-
cia de gènere. Lectura del manifest i plantada de
fotos a la plaça Catalunya a les 6 de la tarda. Tot

seguit, acte conjunt amb diverses entitats de Banyoles
amb lectura de poemes i encesa d'espelmes.

14 de desembre, Marató de TV3. Activitats durant tot el
dia al pavelló municipal amb la finalitat de recaptar diners
per investigar les malalties del cor. Hi va haver molta aflu-
ència de gent i molta participació per part de tot el muni-
cipi. Recaptació 920,05€. Activitats que es van fer:
recollida de coques, hip hop, cançons per part de nens
de Fontcoberta, dinar de germanor, quina amb sorteig de
la vànova realitzada per l'associació, corals de Banyoles
i Fontcoberta, xocolatada, espectacle de karaoke i espec-
tacle de country.

Durant el mes de desembre, vam muntar un arbre de
Nadal amb material de reciclatge. Es van fer servir més
de 1.000 ampolles de plàstic que es van omplir de líquid
verd. L'arbre tenia una alçada de més de 3 m i el resultat
va ser impressionant.

15 de desembre, sopar de la sòcia.

25 de desembre, quina.  Es van repartir molt bons lots i
va haver-hi molta assistència de gent.

Activitats de l’Associació Don@

Dinar de germanor el dia de la Marató

Sopar de sòcies

Festes de Nadal a Fontcoberta

Les festes de Nadal a Fontcoberta van començar el di-
umenge 14 de desembre amb els actes de la Marató de
TV3 dedicada a la recerca en les malalties del cor.

El dilluns 22 a la tarda, davant de l'escola, els nens de
l'escola Alzina Reclamadora i de la llar d'infants Els Plan-
çons van fer cagar el tió gegant que feia dies que espe-
rava impacient. Cada classe va cantar una cançó i el tió
els va obsequiar amb una bossa de llaminadures. Al final
hi va haver xocolata per tots els nens i també pels pares
que ho van voler.

El diumenge 21 i el dia de Nadal es va celebrar la 39a re-
presentació del Pessebre vivent al poble de Fontcoberta,
aquest any amb l'entorn de l'església restaurat, un pa-
ratge idoni per a la representació. 
Com cada Nit de Nadal i Sant Esteve també es va repre-
sentar el Pessebre vivent de Vilavenut que enguany va
ser la 26a edició. S'hi van poder veure escenes noves
molt originals.

Per passar una estona entretinguda, al pavelló de Font-
coberta, igual que els darrers anys, es van fer quines el
dia de Nadal, Sant Esteve, el diumenge 28, Cap d'Any, el
diumenge 4 i el dia de Reis. El Patge dels Reis d’Orient al pavelló

El Cagatió de l’escola i la llar d’infants a la plaça dels Països Catalans
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La tarda del dimarts 30, per tercer any, es va fer el PIN
de Nadal de Fontcoberta. Amb inflables, tallers i un circuit
de bicis els nens van passar una estona divertida. A 2/4
de 8, va arribar el Patge Reial al pavelló i va recollir les
cartes als Reis de tots els nens.

La nit del 31, també al pavelló, es va fer la revetlla de Cap
d'Any que per tercer any consecutiu molta gent va decidir
celebrar amb els amics. La iniciativa de celebrar la revet-
lla amb amics i d'una manera més econòmica sembla que
agrada més cada any.

A la tarda del dilluns 5, els Reis d'Orient van arribar al
nostre municipi. Primer van passar per Vilavenut i després
van arribar al Melianta. Tots els nens hi van poder parlar
i els van poder demanar tots els regals que havien estat
somiant. Esperem que aquella nit fos màgica i la majoria
de desitjos s'hagin pogut complir.

Moltes gràcies a tothom que va col•laborar en la realitza-
ció de tots els actes i fins el proper any.

Regidoria de Cultura

Els Reis d’Orient al pavelló

Recorregut de la comitiva dels Reis d’Orient pels carrers de Melianta

Un any més, Vilavenut es va vestir de gala per celebrar
les festes nadalenques. La gent va fer un treball im-
pressionant per tal que Vilavenut semblés un Pesse-

bre Vivent. Això va ser possible gràcies a la col•laboració de
tots els participants i la visita de centenars de persones els
dies 24 i 26 de desembre. La 26a representació es va cele-
brar amb un altre èxit rotund. S’hi van introduir noves esce-
nes, com és habitual, entre elles el casament de Josep i
Maria o la persecució dels infants pel Rei Herodes. 

Ambdós dies, els visitants es van recuperar del fred amb xo-
colata desfeta i coca. El dia 24, després de la Missa del Gall
i del concert de la coral Nova Llavor, dirigida pel mestre Sr.

Festes de Nadal a Vilavenut
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Pere Frigolé, van poder gaudir del pessebre i de la tradicional
quina. El dia 26, a més, hi va haver el concert de la coral del
Centre Cívic de Porqueres, dirigida pel Sr. David Franch.

El dia 5 de gener de 2015, els tres Reis Mags van visitar el
nostre petit poble. Els esperaven molta mainada amb la
il•lusió de tot infant. Van repartir un munt de caramels, som-
riures i dolces paraules mentre els més petits pujaven a les
seves faldesi els escoltaven un pèl nerviosos.

Finalment, aprofitem  aquestes línies per donar les gràciesa
l’Ajuntament de Fontcoberta, a la brigada municipal, als
col•laboradors i a tots els habitants del nostre petit poble per
aconseguir, un any més, que sigui tan gran i viu en aquestes
dates i la resta de l’any. També donem les gràcies a totes
aquelles persones que van visitar Vilavenut al llarg d’aques-
tes festes nadalenques.  

Associació de Veïns de Vilavenut

Aquest any la 39a representació, l'any que ve en
farem quaranta!! La representació d'aquest any ha
estat una prèvia del que estem preparant per ce-

lebrar els quaranta  anys. Aprofitant la remodelació del
nucli antic de Fontcoberta, hem pogut canviar la ubicació
de quadres històrics. El mercat que des de feia anys es
representava a l'era de can Pujol, lluïa a l'esplanada de
darrere l'església, on s'ha pogut ampliar i millorar afegint-
hi els cistellers, la terrissa i el carnisser.També hem con-
solidat els quadres de l'entorn de l'antic hostal, el forn de
pa, les dones estenent roba, collint les olives i l'escena fa-
miliar.

I s'ha pogut atapeir el recorregut que ajuntava els dos nu-
clis principals, la zona de l'Ajuntament fins a can Pujol. Així
trobàvem el caçador al marge, els llenyataires que tenien
la barraca a la baixada anant cap el pou, el nostre caga-
ner, que estava ben amagat, l'àngel que anuncia els pas-
tors, la berenada dels pastors i el paller. I arribant a
l'entorn de can Pujol, veiem els quadres interiors com les
cosidores i els boters. I a fora, la font, els hortolans, els
pescadors i els romans de la torre. L'era de can Pujol aco-
llia el campament romà juntament amb el ferrer, la taverna
i l'empadronament, donant coherència i continuïtat a tots
els quadres.I ja finalitzant el pessebre, a can Meric, bus-
cant posada, quadre que hem recuperat.

Voldríem agrair a tots els veïns del poble de Fontcoberta
per haver-nos deixat els espais de casa seva per fer els
quadres del pessebre. També a la coral per haver posat la
veu i la música a l'espectacle inicial. A tots els cent trenta
participants perquè sense vosaltres no s’hagués pogut fer.
A tots els col•laboradors que ens heu deixat animals i ma-
terial per vestir i caracteritzar els quadres. A l'Ajuntament
i a tota l'organització.I és que ens estem adonant que el
Pessebre Vivent de Fontcoberta transcendeix més enllà
de les comarques gironines. Enguany hem rebut visitants
de Torelló, de les Masies de Voltregà, de Badalona i també
de Perpinyà. I estem molt contents.
Finalment us emplacem a animar-vos a col•laborar l'any vi-
nent que, com ja hem dit, farem quaranta anys i l'hem de fer
ben grossa. Nosaltres ja l'estem preparant.Moltes gràcies a
tothom.

Comissió del Pessebre Vivent de Fontcoberta

Pessebre Vivent de Fontcoberta
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Per tercer any consecutiu, la Comissió de cultura i la
Regidoria d’esports i joventut han organitzat, conjun-
tament, el Parc infantil de Nadal al pavelló de Font-

coberta. La participació d’aquest any ha estat la més
nombrosa. Cent cinquanta-cinc nens i nenes (54 % de Font-
coberta, 46% de la comarca) van  gaudir d’una tarda de ma-
nualitats, maquillatge, contes, inflables i jocs, tot aprenent
senyals de trànsit. Aquesta  participació, tan nombrosa, ens
estimula per seguir pensant que el PIN de Fontcoberta ha
arrelat a la comarca i, per tant, hauria de continuar durant
molts anys. També hem de pensar que un nombre gaire su-
perior repercutiria en la qualitat ja que els voluntaris que ens
ajuden a tirar endavant aquesta activitat no són massa nom-
brosos. Des d’aquest mitjà de comunicació fem una crida a
tots els pares, mares i joventque vulguin ajudar l’any que ve.
Sempre seran molt benvinguts. Per tal que es puguin apun-
tar, es publicarà a l’Agutzil de paper uns mesos abans de
Nadal.

Cada any, a partir dels vostres suggeriments, intentem millo-
rar algun aspecte del parc. L’any passat se’ns va demanar
per què a totes les activitats del poble es donava sempre el
mateix berenar. Aquest any hem introduït una dieta més sa-
ludable. Creiem que ha estat molt ben acceptada per part
dels pares. També hem donat a tots el voluntaris un tret dis-
tintiu. Ens hem identificat tots amb una camiseta de color
verd poma, amb una retolació “Voluntaris de Fontcoberta” a
l’esquena.

Des de la Comissió de cultura volem agrair  tots els pares,
mares, tiets i avis que amb la seva paciència van ajudat a fer
que moltes de les activitats, sobretot els tallers de manuali-
tats, fossin un èxit. També a tots els nois i noies, fontcobertins
o no, que com a voluntaris ens han ajudat a tirar endavant
tot l’engranatge. Sense ells no hauria estat possible. Gràcies
a tots, us esperem al PIN de l’any que ve. 

Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Fontcoberta

Parc Infantil de Nadal a Fontcoberta

Ja portem tres anys acomiadant l’any vell i donant en-
trada a l’any nou al pavelló de Fontcoberta. Es tracta
d’una festa familiar senzilla amb molt d’ambient i crea-

tivitat. Els diferents grups de petits i grans comparteixen l’es-
pai engalanat per a la gran ocasió. Es disposa de diferents
zones, lloc per a barbacoes, espai per jugar els nens, zona
per sopar amb taules parades amb estovalles vermelles i,
també, espai per ballar i fer gresca.Per tal d’escoltar bé les
campanades vàrem disposar d’una pantalla plana molt gran
amb connexió aTV3. El moment va ser molt emocionant. Es
van tancar els llums del pavelló i vam donar entrada a l’any
nou amb espelmes a les taules. A partir d’aquest moment i,
després de donar felicitacions i abraçades, el pavelló es va
convertir en una animada discoteca amb llums de colors, ba-
llant per la pista i fent la guitza a més d’un. Una vegada més

Festa de cap d’any al pavelló

vam poder gaudir d’una nit d’ambient i xerinola amb molt
bona companyia. Vam aplegar noranta-trespersones. Us es-
perem l’any que ve!!

Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Fontcoberta
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S’ha portat a terme una
nova edició del concurs
de pessebres organitzat

des de la Parròquia de Fontco-
berta i des de l’Ajuntament.La
molsa, les figures, l’originalitat,
el treball laboriós, el disseny, la
vida enmig de la natura... tot es
manifesta en aquests petits tre-
sors que guarden hores de
feina, hores  de deixar volar la
imaginació per transformar un
pensament, una idea, en una
realitat.Són moltes les perso-
nes que s’hi encanten contem-
plant els pessebres presentats
i molts ens nens i nenes que
queden meravellats, però quan se’ls explica que allò no és
tret d’una maquineta, sinó construït amb les mans i passant-
hi llargues estones, es queden pensatius, perquè ells viuen
en el món de les presses, de voler-ho ja i de seguida acabat.
No entenen que és un procés creatiu, delicat i estimat. Apre-
nem a gaudir d’un treball que el que més requereix és el
nostre propi esforç. I que el que més hi sobre són les pres-
ses. Mitjançant aquest concurs voldríem mantenir viva una
tradició molt nostre: elaborar un pessebre.  

Tot seguit, us informem del veredicte del 31è Concurs de
Pessebres emès pel jurat format pel Sr. Narcís Bartis, Sra.
Anna Bricha, Sra. Carme Tarradas, Sr. Jose-Lluís Santaella

Parròquia de Fontcoberta, 31è Concurs de Pessebres

Concursants i jurats en el lliurament de premis del 31è Concurs de Pessebres. Foto: Josep Banal

Vista general d’una part dels pessebres participants. Foto: DolorsBustins

i Sr. Josep Ma Fernández, reunits el dia 21 de desembre de
2014:

Categoria pessebres tradicionals
Primer premi: Natàlia Costabella- Segon premi: 2n any ca-
tequesi- Tercer premi: 1r any catequesi
Categoria pessebres artístics
Primer premi: Joan Fajula - Segon premi: Família Banal -
Tercer premi: associació Don@ Participants: Teresa Llàcer
– Dolors Sitjà – Dolors Bustins – família Vinyola-Porxas

Dolors Bustins, en nom de l’organització del “Concurs de

Pessebres”
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Altres activitats

Avis i àvies a la castanyada de l’escola Alzina reclamadora

Nens i nenes de l’escola vestit de castanyers i castanyeres

1ª Trobada de motos Derby, celebrada el 9 de novembre en un camp vora el poble de Fontcoberta
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Les fagedes

Per què ens atrauen tant les fagedes? Serà pel seu
posat altiu de capçada esvelta i frondosa? Pel sostre
multicolor tardorenc? Per la comoditat de caminar

sota el seu aixopluc? Potser una mica per tot això, però el
cert és que una força interior ens fa anar cada tardor a veure
alguna fageda de no pas massa lluny i gaudir del seu silenci
o del trepig de les fulles que encatifen el sòl. 

Suposem que el coneixeu prou bé el faig. Ve del nom fa-

gussylvatica: fagus deriva del grec i significa "per menjar" -
en clara referència a les llavors comestibles- i sylvatica fa
esment a la seva capacitat per formar un bosc.Floreix de
març fins al maig  i els seus fruits, les fages, són buscades
pels animals per tal com contenen un oli greixós. Creix en
terrenys de climahumit i forma boscos a l'estatge montà –
entre els 500 i els 2.000 metres-, als vessants humits i om-
brívols del nostre territori on el clima és més aviat oceànic i
humit, molt semblant al centreeuropeu. Pot atènyer una al-
çària de 30 m, amb el seu troncrecte i cilíndric d’escorça grisa
i pot viure ni més ni menys que 250 anys. Degut a aquestes
qualitats i a la peculiaritat de la seva fusta, el faig és apreciat
en fusteria, torneria, ebenisteria i també per a les travesses
de ferrocarril. Antigament fins i tot servia per fercarbó.

El seu hàbitat és molt extens si es compleixen els requisits
abans esmentats: s'estén per Europa, arribant al sud-est de
Noruega, al mar Negre i pel sud, a les muntanyes de Grècia
i Sicília. A la Península Ibèrica es distribueix per la meitat
nord peninsular i als Països Catalans el trobem als Pirineus.
Tanmateix, al País Valencià, hi ha un reducte d'una de les fa-
gedes més meridionals d'Europa a la Tinença de Benifassà.

A les contrades gironines per veure alguna fageda i no estar
envoltats de gent –com passaria a la fageda d’en Jordà-
podem anar a molts llocs: molt a prop seu n'hi ha a la serra
del Corb o a la Grevolosa, prop del coll de Bracons, on hi po-
drem veure 3 faigs monumentals i gaudir d'un entorn màgic,
impressionant. També en trobem de majestuosos tot pujant
el Puigsacalm o pujant a qualsevol cim de l'Alta Garrotxa -
Puig d'Ou, Talló, Comanegra-. Si sortim de la Garrotxa i triem
l’Empordà podem anar a l'Albera on, a prop del cim del Puig
Neulós,  hi ha l'anomenat Faig Ajagut, tombat per la tramun-
tana, el qual té diferents peus, una capçada deformada i una
longitud d'11 metres. O dirigir-nos a la Torre de la Massana,
ja a la Catalunya Nord, on n'hi ha de superbs només de co-
mençar a caminar. Si en volem de més a prop també en tro-
bem a la serra de Rocacorba, al seu vessant més humit, on
no ens podrem creure que estem a tocar de casa.

Si només citéssim aquest llocs, el doctor i divulgador natu-
ralista Martí Boada ens picaria els dits: sí, ens falta anomenar
el Montseny, bressol del faig. N'hi ha de monumentals com
el del Turó de Massaners, el del pla de l'Espinal, el d'en
Ramis, el de can Figuera de la Calma... però la veritat és que
qualsevol camí, corriol o drecera ens submergeix sota l'om-
bra d'aquestes vertaderes joies, un tresor a preservar.

Bé, ja veieu que l’àrea de distribució és ben generosa: si en
teniu ganes, hi ha llocs per triar i remenar. I si n'abraceu
algun -i confieu en el seu poder-, potser us donarà un plus
d'energia positiva que sempre va bé per a la nostra vida atra-
fegada.

El Triops Marxaire

Abracem un faig a la Grevolosa, novembre del 2013

Cap a la Torre de la Massana (Rosselló), maig del 2009
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Resultats del 9N a Fontcoberta

Habitants: 1.439
Cens: 1.123
Vots: 864

SÍ-SÍ: 834 vots (96,53 %)
NO: 8 (0,93 %)
SÍ-NO: 7 (0,81 %)
SÍ-BLANC: 5 (0,58 %)
EN BLANC: 3 (0,35 %)
ALTRES: 7 (0,81 %)

Font de les dades:
Habitants: Instituto Nacional de Estadística dades d'-
habitants del 2013. 
Cens: cens de les eleccions europees 2014. 

La Font de la plaça de Catalunya embolicada de groc, una de les moltes ac-

cions semblants fetes a diferents indrets del municipi

Un moment de l’escrutini d’una de les meses

La segona mesa en el moment de l’escrutini
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La platja d’Espolla plena arrel de la llevantada de finals de novembre (van

caure 231 litres), vista des del sector de llevant gràcies al nou vial perimetral

(encara incomplet) obert per la brigada de voluntaris de Fontcoberta

NAIXEMENTS
01-10-2014: Sergio Jiménez Pérez
15-10-2014: Eloi Ferrés Coll
25-10-2014: Aniol Trull Ramió
14-11-2014: EfremGayolà Aguilera
14-11-2014: Èlia Esquena Capafons

CASAMENTS
21-12-2014: Marc Arias Brook amb Gemma Soria Borrell

DEFUNCIONS
16-11-2014: José Duran Serra
30-12-2014: Cristóbal Reyes Obrero

Demografia octubre, novem-
bre i desembre del 2014

Nota: La demografia correspon als registres de l'Ajuntament

Aniol Trull Eloi Ferrés

-  S Ó C   J O  -
(Poema  de  Nadal)

Mira com vinc en la nit del meu poble
i del Món,

per camins de boira, plens de fum.

No he trobat casa, ni hostal, ni sostre, ni paller
tan sols un llòbrec aixopluc
ple de fems, fred i foscor.

Amb les mans buides ho porto tot,
amb una veu muda duc el meu gran crit

amb una palanca d’amor vull aixecar la Humanitat
que s’enfonsa.

Una foscor aixafant envaeix la Terra,
els rius s’han  glaçat,

les fonts s’han estroncat,
els ocells han emmudit,

les flors s’han tancat, les fulles han caigut ...

El temps s’ha parat:
comença l’hora zero.

Silencis sens forma, mutismes sens faiçó:
el Món té un únic to.

Una transparent i reconfortant foscor, plena de tebior
alimenta l’esperit, mesura la claror de les paraules i

amaga les fulles del dolor.

Avui la nit serà més curta, l’aire serà més net,
el Sol sortirà més aviat i la promesa s’haurà complert.

El pregon silenci es tornarà harmoniós,
el camí vell s’omplirà d’alegria nova.

Una cinta blava duia a les mans l’àngel relluent
amb les lletres del Miracle vivent.

Demà, quan ens posem a taula, oblidarem  el pobres:
i tan pobres com som !

Jesús ja serà nat,
ens mirarà un moment a l’hora deles postres

i arrencarà a plorar.

Lluís  Barjau, NADAL 2014

El paratge del gorg Blau del Farga, amb la riera, la gorga i el saltant el

desembre passat (foto de Pere Llorens)
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FONT  D’EN MOIXAC     

La font s’anomena d’aquesta manera perquè és dins la
propietat de can Moixac de Vilavenut i a prop de la
masia homònima, actualment en ruïnes, que es troba

al seu damunt. A prop, també hi ha can Llagosta -també en
ruïnes-  i can Tonet (can Cama de Fusta) i cal Rei que són
habitades.

L’accés a la font és difícil i complicat. Una bona manera és
agafar la carretera de can Serret i a l’alçada de cal Rei cal
desviar-se a la dreta fins al camp conegut per Camp de la
Noguera, propietat de Jaume Bartis. El resseguim uns 20 m
i agafem una camí a l’esquerra que de manera sinuosa,
enmig de la boscúria, anirà baixant fins a la Riera. Travessem
la Riera -que es troba quasi a la seva capçalera- i trobarem
la font davant nostra, a la riba dreta. Actualment el paratge
és totalment abandonat i embardissat on el bosc recupera
terreny fa temps. Antigament la font tenia accés per can Moi-
xac, can Llagosta i can Tonet.

La font es localitza al mig d’una marjada imponent d’uns 15
m de desnivell vora uns roures esponerosos. Hi ha una petita
bauma amb un petit biot on l’aigua no s’acabava mai. Proveïa
aigua de boca a can Moixac, can Llagosta i cal Rei. Can
Tonet no hi anaven perquè ja tenien pou. Actualment la font
no raja.

LES FONTS DE FONTCOBERTA I VILAVENUT 
Capítol 16: Font d’en Moixac i Font d’en Serret

FONT D’EN SERRET
Rep el nom de font d’en Serret perquè és dins la propietat
de can Serret, una casa amb dos estadants propietat de
Jaume Famada. 

L’accés és fàcil a través d’una carretera de pagès que des
de Vilavenut ens porta a cal Rei passant per cal Serret. La
font es troba enmig d’un camp, a la dreta de la carretera, a
uns 300 m de can Serret en direcció nord. Un pal de telèfon
ens assenyala el lloc exacte de la font. L’entorn és de camps
de conreu. 

Podem dir que la font està pràcticament desapareguda però
si plou molt encara raja. Hi havia un biot poc fondo que per-
metia regar l’hort de can Serret. El vilavenutins hi anaven a
buscar aigua per beure perquè era bona. Hi van omplir molts
càntirs. El 1953, en Ribes va construir un pou ample a uns
40 m de la font, d’un 5 m de fondària, a l’altra banda de la
carretera. Més endavant en va construir un altre al costat,
també d’uns 5 m de fondària. Sembla que la construcció d’a-
quests dos pous va fer que la font s’eixugués. Com a conse-
qüència alguns malentesos van aflorar. Al costat del pou
ample en Ribes hi va fer un safareig que va funcionar ben
poc, avui totalment abandonat. Els dos pous es comuniquen
i els de can Ribes encara hi treuen aigua per la casa.

Pere Llorens i Jaume Colomer
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Per a l’Església Catòlica, la doctrina, del llatí doctrina, és
el conjunt de veritats fonamentals de la religió cristiana
que s'exposa i s’ensenya als infants, especialment en

la preparació per fer la primera comunió. Saber la doctrina és
saber les veritats fonamentals de la religió. Fer doctrina és en-
senyar-la. Anar a doctrina, o cate-
quesi, és assistir a les explicacions
del catecisme o doctrina cristiana.

Durant la quaresma, cada dia, al
matí, el capellà de la parròquia feia
un toc de campana al migdia, per
anunciar que la mainada havia d’a-
nar a l’església, on se’ls impartia
l’ensenyament de la doctrina catò-
lica, durant una hora.

El diumenge, a mitja tarda, es re-
sava el sant rosari, celebració a la
qual assistien la majoria de feligre-
sos de la parròquia. No era obliga-
tori per a les persones adultes, però
sí que era recomanable per allò de
“quedar bé” i que no et miressin ma-
lament. Tothom que assistia a les
funcions religioses era considerat
una persona de bé. A la mainada,
però, sí que els obligaven a fer acte
de presència a les cerimònies dels
diumenges a la tarda. Mitja hora
abans del rosari, el capellà feia un
toc de campana per anunciar que
començava l’ensenyament del ca-
tecisme per als menors de catorze anys. Aquesta mitja hora de
doctrina era obligatòria i, en cas de no poder-hi assistir, calia
justificar-ho. Això sí, el motiu pel qual no havia estat possible
assistir a doctrina havia de ser convincent i avalat pels pares,
en cas contrari, el càstig era sever. Però els nens, de vegades,
alguns diumenges i festes de guardar, en comptes d’anar a
doctrina es divertien jugant.

La doctrina s’impartia amb el catecisme, un llibre que conté els
principis bàsics de la doctrina cristiana, formulats sovint en
forma de preguntes i respostes. La seva etimologia procedeix

del llatí catechismus. Hi havia diferents graus de catecismes:
des del primer fins al tercer, de més senzill a més complex. Els
nenes i nenes havien de saber el catecisme de memòria. El
mossèn preguntava i els nens responien. Sovint feia comenta-
ris o posava exemples clarificadors de les qüestions tractades.

Es feien grups d’edat de nens i nenes
posats en files. Els qui deien bé les pre-
guntes passaven a davant de qui no les
sabia.  

Algunes preguntes del catecisme de
segon grau de l’any 1962: 
Ets cristià? Sóc cristià per la gràcia de
Déu.
Quin és el senyal del cristià? El sen-
yal del cristià és la santa Creu.
Qui és Déu? Déu és el nostre Pare,
que està en el cel, Creador i Senyor de
totes les coses, que premia els bons i
castiga els dolents. 
Per què diem que Déu és Creador?
Diem que Déu és Creador perquè va
fer del no-res totes les coses.
Qui és Jesucrist? Jesucrist és el Fill
de Déu, fet home, que va néixer de la
Verge Maria.
Què és pecat? Pecat és tota acció o
omissió voluntària contra la Llei de Déu.
Quants són els enemics de l’ànima?
Els enemics de l’ànima són tres: el
món, el dimoni i la carn. 
Què és sagrament? Sagrament és un
signe sensible instituït per Jesucrist per

a donar-nos la gràcia. 

Locucions: a)No saber la doctrina: ignorar les coses més ele-
mentals, ésser molt ignorant. b)No estar a la doctrina: ésser
una cosa anòmala, no ésser justa, no ésser conforme a la llei
o norma. 

Refrany: «No s'aprèn la doctrina parlant amb la Caterina»: vol
dir que les coses s'han de fer amb l'atenció deguda.

Jaume Colomer

POBLE I TRADICIÓ
26. La doctrina

Catecisme de segon grau, edició de 1962
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NARCÍS MAYOLAS GERMÀ, jubilat

Acabeu de fer cents-dos anys.
Com es fa per arribar-hi? La
salut us ha acompanyat?
He menjat sempre el que es feia
a les cases de pagès: si hi havia
mongetes, mongetes; si patates,
patates; a vegades una truita
d’ous. La matança del porc era el
refugi de les cases de pagès. De
jove i fins a setanta anys vaig
patir de l’estómac. Ara menjo de
tot.

Es viu més bé ara o abans?
Les coses han millorat tot i la crisi. Mira, a casa era empostissat. Ara
cal Correu és nou, d’abans de la guerra. Es va desfer la meitat de la
casa i a dalt es va enrajolar. L’amo va dir que havíem de fer les
tragines. 

Heu fet moltes coses a la vida. On heu treballat?
Havia anat a collir patates al Maresme, a veremar a França, a fer
alls per les cases... He de dir que el pare anava a cavar els alls i no
aixecava mai l’esquena ni per canviar de rega, només per encendre
la pipa. També vaig treballar a can Silet (l’actual AMSA) fins al servei.
Amb 16 anys estava construint la carretera de Pujarnol. De fet, amb
onze anys vaig aprendre moltes coses, durant sis mesos, amb els
enginyers quan s’estava construint la carretera de Fontcoberta.
L’enginyer principal es deia Antonio Salazar Alonso. A can Silet no
només fèiem carreteres, a vegades engravàvem i havíem d’anar
lluny. Sempre que hi vaig treballar, em van donar més paga que els
altres. 

Vàreu fer de carter durant molts anys.
Fer de correu ha estat una feina de família. Quan el meu pare va
començar el 1922 cobrava 45,65 pessetes al mes. Era poc però
cobràvem cada mes. De ben jove ajudava al pare i anava a peu a
buscar el correu a Banyoles passant per Figueroles. Hi havia moltes
cartes si les cases tenien nois al servei militar. Normalment
s’escrivien cada quinze dies. I Déu me’n guard que es passés un
dia sense portar-les! En un dia havia fet, algunes vegades, el següent
recorregut: anar a Banyoles, dinar, anar a can Fares, a can Prat de
Garrumbert, a can Galí d’Espasens, pujar per can Jacques, can Puig
de Vilademí i ca l’Anglada. Uns quaranta quilòmetres en un dia.
Teníem sort que aquestes cases escampades ens donaven algun
cèntim, a vegades fins a unes 2 pessetes al dia. Si més no, una
embostada de figues seques.  Era una feina de combinació. No et
podies torbar. Algunes vegades el pare ja m’esperava perquè anava
tard. El 1939-40, aproximadament,el pare va deixar de fer de carter
i llavors ho vaig agafar jo. A Vilavenut anava a l’escola i donava les
cartes als nens perquè les donessin a casa seva. Els dimecres les
repartia al mercat. A finals dels  anys vint ja tenia bicicleta per anar a
repartir cartes. Després va venir la mobylette, la Derby, la Vespa i un
cotxe. Vaig deixar de fer de carter als seixanta-cinc anys. Després

ho va fer la meva filla però encara les repartia. També repartíem
cartes els caps de setmana. En temps d’en Franco, però, els
diumenges ja no hi anàvem. No vaig tenir cap embolic amb els
certificats. A vegades els signava la mestra, amb permís dels pares. 

I d’agutzil...
T’ho combinaves amb el correu. Em donaven 100 duros al’any. 

També vàreu fer de pagès, veritat?
Cal Correu era una casa petita. Feia de pagès i vaig tenir sort.
Engreixava cada any dotze porcs i munyia dues-tres vaques. I amb
això anava tirant. Un dia, l’amo va venir i va dir: per què no
n’engreixes cent? Busca un paleta i fes una granja com vulguis.
Molts la van copiar. Però hi va haver un moment que va arribar la
pesta africana i molts porcs morien. Matava a frigorífics del Ter. Cal
Correu tenia unes vint vessanes. Després en vaig agafar unes vuit
o nou més de cal Carreteric. 

També posàveu injeccions, veritat?
Quan feia de carter també posava algunes injeccions aprofitant que
repartia les cartes. No tenia cap títol, però. A la guerra ja en vaig
donar. 

Parleu-nos de les carreteres de Fontcoberta
S’havia de fer la carretera de Banyoles a Vilavenut amb un ramal a
Fontcoberta. Però per influències es va fer primer de Banyoles al
pont de Garrumbert i el ramal de Fontcoberta. Els de Vilavenut deien:
han fet una carretera per a una processó de manaies (de Banyoles
a Banyoles). 

Deveu haver vist molts canvis. Expliqueu-ne algun.
La Dictadura d’en Primo de Rivera, la República, en Franco, molts
canvis. A estudi sempre havia anat a l’escola quan era sota
l’Ajuntament. Després va passar a dalt.

Veritat que encara aneu al Casal Recreatiu? 
Hi he anat molt. Fa uns tres mesos que no hi vaig. 

L’església de Fontcoberta us l’estimeu molt. 
El meu pare feia de campaner i donava corda al rellotge. Després,
aquestes feines les vaig fer jo. El rellotge sempre va anar bé. 

Teníeu molta relació amb les mestres de l’escola?
I tant! Alguna vegada les meves filles els hi feien companyia. Amb
Maria Gelabert, les meves filles anaven a Sant Antoni de Calonge
de vacances. N’he conegudes moltes.

Plou més ara que abans? Fa més fred ara que abans?
Ara plou menys i fa menys fred. Als boscos s’hi feien esllavissades,
plovia quinze dies seguits de llevant. Fotia unes glaçades molt fortes. 

Quines festes recordeu?
La Festa Major, el Roser, el Patrocini, Sant Antoni, el Corpus... 

Com  vàreu viure la Guerra Civil Espanyola?
Vaig estar a transmissions perquè havia estudiat Morse, amb
banderes, al servei militar. Vaig estar a Belchite, a la Puebla de Híjar,
a Tortosa, a l’Ebre... 

Per Jaume Colomer

E
n Narcís va néixer a cal Correu de Fontcoberta el 1912.

És la persona més gran del municipi. Hem parlat a la

vora del foc i ha descabdellat molts records. Moltes

gràcies. 


