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DE DIA EN DIA
MILLORA DE LA TANCA DE LA LLAR D’INFANTS
Fet

L

a tanca de la llar d’infants era molt baixa i no tenia
un accés directe al carrer. Per aquest motiu, tant la
direcció com l’AMPA havien demanat fer-hi una actuació de millora. I així s’ha fet. S’ha col•locat una tanca
metàl•lica igual que la de l’escola i s’ha fet l’accés directe
al carrer tal com es va demanar. D’aquesta manera s’ha
millorat la seguretat i en el cas de fer qualsevol actuació
al pati o a l’interior de l’edifici hi podran accedir els vehicles.
Com haureu comprovat, hem aprofitat per pavimentar el
davant de la façana que dóna al carrer President Lázaro
Cárdenas. Havia quedat pendent perquè, si ho recordeu,
just on hi hem fet la porta hi havia el comptador d’obra.
Ara podem donar per acabada l’obra.

REURBANITZAR LES PLACES DE LA FONT I DE LA LLOCA
Tot a punt

J

a està tot a punt per començar. Tot depèn de la
disponibilitat de l’empresa que ha de fer les
obres. Com vàrem explicar, l’actuació serà força
senzilla. Es delimitarà la zona de trànsit amb la col·locació de les vorades, es marcaran nous aparcaments
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i es deixarà preparat per posar-hi un arbrat elemental
als xamfrans de la plaça de la Font (exactament igual
que en el carrer de la Mare de Deu de la Font), es perfilarà l’accés a la plaça de la Lloca i s’acabarà amb el
regatge asfàltic.
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AMPLIACIÓ DEL CASAL
DE LA GENT GRAN
Licitat i a punt de començar

E

fectivament, tal com us hem anat informant, ara ja està tot a punt. Es va fer la
licitació pública i l’empresa EMELEC de
la comarca, ha estat la guanyadora del concurs.
Les obres començaran, si el temps ho permet,
passat Setmana Santa i tindran una durada prevista de quatre mesos, màxim. Aquesta obra vindrà a cobrir una de les darreres necessitats
bàsiques del municipi: donar servei al col·lectiu
de la gent gran. Aquest obra s’ha plantejat com
un annex a l’edifici de la piscina. Es doblarà l’espai útil i el complementarà, cosa que possibilitarà
simultaniejar les activitats. Permetrà, en un futur,
noves ampliacions segons les necessitats que es
puguin anar presentant. Us anirem informant

REGATGE ASFÀLTICS
D’ALGUNS CAMINS
RURALS
A l’espera que les temperatures pugin

H

o tenim tot a punt. Només falta que els
tècnics de la Diputació considerin que les
temperatures siguin les adequades per tal
que el tractament que s’hi donarà de capa asfàltica faci la reacció correcte i es pugui aplicar. Ja
ho hem explicat, els camins on actuarem en
aquesta primera fase són la carretera de can Garriga,
la de cal Serret i petits trossos de Vilavenut. En
posteriors actuacions s’hauria d’anar completant
tota la xarxa localsegons la disponibilitat municipal: Figueroles, mas Prat, Espasens, etc.

NOVA MELIANTA
Avança amb normalitat

D

esprés de l’aturada de més d’un any, degut a la fallida
de l’empresa promotora, la urbanització ha tornat a
arrancar. Ja sabeu que en el ple del mes de desembre es va desencallar amb l’assumpció, per part de l’Ajuntament, de les obres que manquen per acabar. Aviat veureu
que comença una nova construcció. Un propietari del carrer
Ramon Margalef va demanar permís per construir-hi una
casa perquè ara ja podem expedir llicències d’obres.
Les actuacions que duu a terme l’Ajuntament, també van a
bon ritme. Ja s’han col·locat els panots als carrers Ramon
Margalef, President Lázaro Cárdenas i a bona part del Joan

Col•locació de panots al carrer Joan Fuster

Fuster. Estem a l’espera de poder refer la senyalització horitzontal i vertical i molt probablement haurem de tallar el trànsit
rodat als carrers on no hi ha construccions, passos previs a
la recepció definitiva de la urbanització.
Deixarem per a més endavant l’arbrat, la urbanització de la
plaça dels Remences i els seus equipaments i les actuacions
en el passatge Guillem Galzeran de Cartellà. En aquests moments estem estudiant un parell o tres de propostes que us
volem ensenyar per triar la més adient. Mentrestant,es va
acabant la urbanització. El procés de recuperació de l’aval,
que ja sabíem que seria molt llarg, continua avançant.
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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 22 DE DESEMBRE DEL 2014
1. Informacions d’Alcaldia i del despatx oficial
. Escrit de la Direcció general de la Policia en el que posen en coneixement una lesió a una persona de Fontcoberta per una mossegada
d’un gos, propietat d’unes persones de la mateixa població.
. Escrit de l’ACA en el que comuniquen que s’ha incoat expedient
d’extinció de la concessió de l’aprofitament de la riera de Vilavenut,
actualment en desús.
. Escrit de Dipsalut en el que adjunten actes de resultats analítics i
informes de valoració realitzats a les instal·lacions municipals per a
la detecció de la legionel·losi
. Del Consorci de l’Estany ens envien la memòria tècnica per a la incorporació del municipi de Fontcoberta com a membre del consorci
de l’Estany.
. Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat en el que informen
la denegació de l’ampliació de l’explotació ramadera de la finca de
mas Calau.
. El mercat setmanal de segona mà es tancarà properament.
. El proper mes de gener el secretari del Sr. Bisbe de Girona vindrà
a mirar les obres de millora de l’accés a l’església de Sant Feliu de
Fontcoberta que s’han realitzat i es parlarà sobre el tema de la rectoria de Vilavenut i el canvi de qualificació urbanística de les dues
rectories.
2. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 1/2014
S’aprova per unanimitat.
3. Proposta d’acord de Ple per a l’execució de les obres d’urbanització que manquen a la Ciutat Jardí
Atès que el Pla Parcial “Ciutat Jardí de Melianta” va ésser aprovat
definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Fontcoberta de 27 d’abril
de 2006 i publicat en el BOP núm. 164 de 28 d’agost de 2006 i l’empresa “MP 2001 Gestió i Construccions, SL”, d’acord amb el projecte
de reparcel·lació, és la responsable d’executar la urbanització de tot
l’àmbit del Pla Parcial i assumeix les quotes d’urbanització de totes
les parcel·les adjudicades en la reparcel·lació.
Atès que per Resolució d’alcaldia 104/2013, de 7 de novembre (publicada al BOP núm. 220 de 18 de novembre), es va acordar declarar
l’incompliment de l’obligació d’urbanitzar de l’empresa “MP 2001 Gestió i Construccions, SL” en relació amb les obres d’urbanització del
Pla Parcial “Ciutat Jardí de Melianta” de Fontcoberta i suspendre els
efectes del planejament en el Pla Parcial “Ciutat Jardí de Melianta”
d’acord amb el previst a l’article 186 del Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
(TRLUC) fins que l’empresa responsable garantís la totalitat de l’import pressupostat de les obres pendents d’executar.
Atès que per Resolució d’alcaldia 115/2013, de 28 de gener (publicada al BOP núm. 28 de 11 de febrer de 2014) es va acordar l’execució subsidiària de les obres d’urbanització del Pla “Ciutat Jardí de
Melianta”, d’acord amb l’article 237.5 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU),
amb una liquidació provisional de l’import de les mateixes, a reserva
de la liquidació definitiva, de 599.673,51 euros a “MP 2001 Gestió i
Construccions, SL”.
Atès que transitòriament, mentre s’efectuava la liquidació provisional
a “MP 2001 Gestió i Construccions, SL”, el Ple de l’Ajuntament en
sessió ordinària celebrada el dia 31 de març de 2014 (acord de Ple
publicat al BOP de 23 d’abril de 2014) va acordar aixecar la suspensió

4

EL BUTLLETÍ 32

dels efectes del planejament en execució en el Pla Parcial “Ciutat
Jardí de Melianta” i 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.
Atès que transcorreguts pràcticament onze mesos des de l’acord d’execució subsidiària de les obres d’urbanització i de liquidació provisional de l’import de les mateixes, el Servei de Recaptació i Gestió
Cadastral del Consell Comarcal Pla de l’Estany, a qui els fou delegat
la recaptació del citat import per acord de 3 de març de 2014 han
aconseguit a dia d’avui liquidar l’import provisional.
Atès que tot plegat endarrereix l’execució de les obres d’urbanització
per part de l’Ajuntament de Fontcoberta i dificulta enormement als
actuals propietaris la possibilitat d’edificar en l’àmbit del Pla.
Atès que la voluntat de l’Ajuntament de Fontcoberta és la de desencallar la situació amb la màxima celeritat possible, evitant més dilacions en l’execució de les obres d’urbanització, i executant
directament les obres mínimes i imprescindibles, d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 17 de desembre 2014, per finalitzar la urbanització Pla Parcial “Ciutat Jardí de Melianta” i per tal
que les finques de l’esmentat sector tinguin la condició de solar de
conformitat amb l’article 29 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC).
Atès que l’execució de les obres d’urbanització per part de l’Ajuntament de Fontcoberta s’efectua se’ns perjudici de la liquidació definitiva del cost global de les obres d’urbanització a “MP 2001 Gestió i
Construccions, SL” d’acord amb la Resolució d’alcaldia 115/2013 de
28 de gener (publicada al BOP núm. 28 de 11 de febrer de 2014).
Per tot plegat, es proposa al Ple, l’aprovació dels següents acords:
PRIMER.- Executar les obres mínimes i imprescindibles, d’acord amb
l’informe de l’arquitecte municipal de data 17/12/2014, per finalitzar
la urbanització Pla Parcial “Ciutat Jardí de Melianta” i per tal que les
finques de l’esmentat sector tinguin la condició de solar de conformitat
amb l’article 29 del TRLUC. Tot plegat sens perjudici de la liquidació
definitiva del cost global de les obres d’urbanització a “MP 2001 Gestió i Construccions, SL” d’acord amb la Resolució d’alcaldia 115/2013,
de 28 de gener (publicada al BOP núm. 28 de 11 de febrer de 2014).
SEGON.- Una vegada finalitzades les obres d’urbanització es deixarà
sense efecte l’exigència de 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, acordada en el Ple del dia 31 de març de 2014 (acord de Ple
publicat al BOP de 23 d’abril de 2014).
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat.
4. Aprovació pressupost exercici 2015
S’aproven per cinc vots a favor i tres en blanc els Pressupostos Generals i les Bases d’execució que l’acompanyen, per a l’exercici de
2015, amb un import total de 1.104.200 €. El Pressupost de despeses
es desglossa en despeses corrents per un import de 829.736,65 € i
despeses de capital per un import de 274.463,35 €. El Pressupost
d’ingressos, es desglossa en ingressos corrents per un import de
911.336 € i en ingressos de capital per un import de 192.864 €
5. Moció de responsabilitat pel 9N
Es vota la moció i per unanimitat, s’acorda que els regidors votem a
favor de la present moció, vam participar activament en la celebració
de la jornada del 9N i, per tant, assumim totes les responsabilitats
que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que
s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern,
derivades de l’organització i execució del citat procés democràtic.
6. Modificació dels estatuts del Consell d’Iniciatives locals per
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al medi ambient de les comarques de Girona (CILMA)
S’aproven per unanimitat.
7. Acord de col·laboració entre l’Agrupació de Defensa Forestal
de l’Estany i els Ajuntaments de la Comarca
Es sotmet a votació el conveni de col·laboració i s’aprova per unanimitat.
8. Precs i preguntes (P) de l’oposició i resposta (R) de l’equip de
govern:
. P: S’ha fet un projecte ambiental del bosc de la Pedrera, quines tramitacions s’han fet per poder omplir de terres aquest paratge? R:
S’ha parlat amb el tècnic pels passos o directrius a seguir, que el bosc
de la Pedrera està qualificat de zona forestal però, mitjançant una
modificació del POUM, s’ha de convertir en parc, que ja s’ha parlat
també amb els forestals. Que s’ha anivellat, aclarit i ara es cremaran
les branques. Tot això s’ha realitzat amb cost zero. Més endavant
s’instal·larà una petita tanca, algun banc i papereres i es convertirà
en parc.
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 26 DE GENER DEL 2015
1. Informacions d’Alcaldia i del despatx oficial
. Escrit de la parròquia de Vilavenut en el que demanen col·laboració per a l’obra del canvi de teules del teulat de l’església de Vilavenut.
. Escrit del Consorci de l’Estany en el que presenten l’acord acceptant la incorporació de l’Ajuntament de Fontcoberta i aprovant la modificació dels Estatuts.
. Que l’Ajuntament de Fontcoberta com a membre del Consorci de
l’Estany, està pendent de l’acord amb l’Ajuntament de Porqueres per
a l’itinerari cultural projectat i la homologació, senyalització i la
instal·lació dels plafons de la Platja d’Espolla d’acord amb el Consorci de l’Estany.
. Que s’ha netejat l’espai entre la Llar d’infants i l’escola Alzina Reclamadora. Està previst que s’hi instal·li un parc infantil. No ho pot
instal·lar la brigada municipal, ho ha de fer una empresa homologada
per les distàncies, alçades, etc.
. Per fer l’obra del casal de la gent gran, es coronaran i es trauran
amb tot el pa de terra tres o quatre moreres del recinte de la piscina
i es posaran en el recinte de la Llar d’infants.
. També comunicar que s’obra la tanca de la Llar d’Infants a la part
del C/ President Lorenzo Cárdenas i s’hi col·loca un portal per si ha
d’entrar un vehicle, una ambulància... aprofitant la instal·lació de la
tanca més alta de tot el voltant.
. En relació al personal del SOC s’ha de dir que treballen a molt bon
ritme, fan uns 15/16 m de vorera diaris.
2. Aprovació plecs de clàusules administratives per a la licitació
de l’ampliació del casal de la Gent Gran
Es proposa al Ple l’aprovació del Plec de Clàusules que ha de regir
la licitació de l’obra “Ampliació i millora del casal de la gent gran de
Fontcoberta” mitjançant procediment negociat sense publicitat.
Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i comenta que el grup de
CiU considera que l’edifici és petit, ja per l’actualitat, que ja ho varen
comentar en l’últim Ple. Que la seva proposta és ubicar-lo on hi ha
l’actual pista de tennis. El Sr. Alcalde contesta que no ho entén, però
té clar que és any electoral. Que el local actual fa entre 20 i 25 m2
potser no hi arriba i ara passarà a tenir 100m2 i a més s’aprofitarà
l’espai actual com a sala social, llevat els 3 mesos d’estiu. O sigui el
casal consistirà amb l’ampliació més el local actual. També s’ha de
tenir en compte que la piscina no estarà sempre on és ara, quan es
pugui es portarà a la zona esportiva, vora del pavelló. Llavors si el

Casal de la gent gran quedés petit, es podria ampliar. El Sr. Alcalde
continua dient que li sap greu que el Sr. Freixa li digui de fer el casal
a la pista de tennis, que això vol dir que el Sr. Regidor no coneix el
planejament del municipi. La pista de tennis està qualificada de zona
verda. Que quan es va començar la urbanització, als anys 60, no es
deixaven ni places ni zones verdes dins el casc urbà. Per tant l’objectiu d’entrada és deixar-ho igual, com a zona verda, ja que en
aquest sector del C/ Mare Déu de la Font, Pau Casals, C/ Sant Feliu
etc. no hi ha cap plaça ni zona verda. I l’obra quedarà molt digne
serà una ampliació i remodelació de l’interior i l’exterior. A més es
farà tal i com ha dit la Generalitat, en el PUOSC, cap obra nova, sinó
doneu un cop d’ull a les obres del PUOSC a la comarca no hi ha
obres noves, sinó remodelacions, ampliacions, diferents fases etc.
El Sr. Lluís Freixa diu que el planejament es pot canviar. El Sr. Alcalde contesta i diu que si es treu una zona verda se n’ha de donar
una altra, on la donarem on són les places dintre Melianta? Les
noves ampliacions de la urbanització sí que en tenen, la Plaça de
l’església, la de l’escola, la que s’ha de deixar a la Ciutat Jardí, etc,
però a la part antiga no n’hi ha cap llevat de la zona de la piscina.
En Lluís Freixa contesta que hi ha la plaça de la Font. El Sr. Alcalde
replica dient que la plaça de la Font s’ha d’urbanitzar i és un lloc on
no hi va ningú. Que el Planejament és per complir-lo. I pregunta al
Sr. Freixa si ell faria una cosa il·legal, una construcció en una zona
verda? Que únicament es podria fer si es pogués permutar i canviar
per una altra zona verda si la tinguéssim. Que l’equip de govern creu
que ja fa massa temps que el casal de la gent gran està a precari, i
pregunta si encara creuen que hi ha d’estar cinc o sis anys més segons la seva teoria de canviar el planejament? Pren la paraula el regidor Sr. Jaume Roura i diu que si s’hagués canviat el planejament
ja estaria fet i es podria urbanitzar en aquest lloc. Es comença una
dura discussió en el sentit de fer una obra nova, que encara que
s’hagués canviat el planejament, segons la normativa de la Generalitat, no es podria fer. La regidora Sra. Pilar Busquets li pregunta al
Sr. Freixa com ho faria si precisament el seu partit al govern, CiU,
ha dit que no es faci obra nova, és la normativa de la Generalitat i
que ell va dient que ho faria. En Lluís Freixa diu que és la normativa
de l’equip de govern i que ell ho intentaria, que quan ells estaven a
l’equip de govern varen aconseguir un pavelló 2 i no un de més petit
com es deia que pertocava al municipi. El Sr. Alcalde comenta que
era un altre temps, que quan varen començar la legislatura el pressupost havia arribat a 2.200.000 i ara estan a la meitat 1.100.000,
no hi ha tresoreria, ni res a favor. El Sr. Alcalde diu com a conclusió
que el que vol l’oposició és fer una obra nova en una zona verda.
S’acaba el debat i es sotmet a votació la proposta i s’aproven per 5
vots a favor i 2 en blanc els següents acords:
1.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment negociat
sense publicitat del contracte d’obra per a l’ampliació i millora del
casal de la gent gran de Fontcoberta.
2.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars aplicables al contracte d’obres per a l’ampliació i millora del casal de la
gent gran de Fontcoberta mitjançant procediment negociat sense
publicitat.
3. Proposta d’aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci Localret
Se sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat.
4. Proposta de formalitzar un préstec amb la Caixa
S’aprova, per unanimitat, la contractació d’una operació de préstec,
amb la Caixa, d’import 50.000 euros per a finançar la inversió prevista per aquest exercici, una obra del PUOSC “Ampliació del casal
de la Gent Gran”.
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Inauguració de l’ampliació de l’escola
i la nova biblioteca municipal

Arribada de la Consellera Irene Rigau a la plaça dels Països Catalans

E

l passat divendres 13 de març, a les cinc de la tarda,
es va inaugurar la segona ampliació de l’escola i la
nova biblioteca municipal que, com sabeu, compartirem amb l’escola. L’encarregada de descobrir la placa commemorativa i de fer la inauguració va ser l’Honorable
Consellera d’Ensenyament Sra. Irene Rigau. La Consellera
va ser acompanyada per l’Alcalde de Fontcoberta i regidors;
el Director Territorial d’Ensenyament a Girona, Sr. Albert
Bayot; el Delegat Territorial de la Generalitat a Girona; l’equip
Directiu de l’escola amb mestres i personal; membres de
l’AMPA, el President del Consell Comarcal, Sr Jordi Xargay;
alcaldes i regidors comarcals; l’equip redactor i executor del
projecte; de nombrosos alumnes, pares, mares i veïns.

L’acte, que va ser una festa, va consistir en un breu recorregut per diferents espais de l’escola, descobrir la placa
commemorativa i uns parlaments al menjador escolar.
L’acte va acabar amb un petit concert a càrrec d’alumnes
de l’escola.
En el primer parlament de l’acte d’inauguració, la directora
de l’escola, LurdesRimalló, va agrair a Ensenyament que agilitzessin en temps de crisi unes obres tan necessitades i esperades. També va comentar que durant els dos anys que
van durar les obres els imprevistos i els contratemps no van
ser pocs (per exemple, la renovació d’una part de l’edifici s’havia de fer durant l’estiu i finalment es va produir en època
escolar, els obrers i els industrials ja eren part de l’escola!).
En qualsevol cas, va afirmar, que tot plegat va pagar la pena
perquè poder treballar en espais adequats influeix també en
la qualitat pedagògica. Finalment va agrair a alumnes, mestres, pares, AMPA i especialment a l’ajuntament la voluntat
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Autoritats i membres de la comunitats educativa en una rampa d’accés al pati

La plaça commemorativa de la inauguració
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La Consellera al pati envoltada de gent

Parlament de la Sra. Irene Rigau al menjador de l’escola

de fer pinya durant aquest llarg període i mostrar-se engrescats per aquesta segona ampliació.

Les autoritats a la biblioteca escolar i municipal

En el seu parlament, la Sra. Irene Rigau va remarcar la transcendència que té l’etapa d’Infantil i Primària en l’educació de
les persones, ja que són els anys en què s’aprenen els comportaments essencials per a la convivència. Va recordar que,
d’aquesta tasca, les famílies en són coresponsables. Va fer
un petit repàs de les ampliacions, amb els primers moviments fets des de l’any 2001. Va dir que des de la Conselleria
Fontcoberta mereixia la ampliació tot i les dificultats pressupostàries de la Generalitat. Va ésser amb la insistència dels
alcaldes del moment i, també, del Director Territorial d’Ensenyament. Va assenyalar que l’escola Alzina Reclamadora
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Parlament del Sr. Alcalde Joan Estarriola

té un potencial en diferents aspectes com ho corroboren els
resultats de les competències bàsiques on els alumnes sobresurten en molts aspectes, sobretot en matemàtiques. Va
recordar un escrit del seu pare, Antoni Maria Rigau, fet com
a membre del Certamen Literari Comarcal Alzina Reclamadora, en els seus anys inicials, dient que les alzines reclamadores atrauen, com l’escola, als nens per a una bona
educació i un bon ensenyament, fet amb treball, rigor i esforç.
L’Alcalde, Sr. Joan Estarriola, va remarcar que el que s’estava celebrant era un petit (o gran) miracle donada la situació
de crisi que viu el país.Va dir que l’escola i una educació de
qualitat són eines de cohesió social potentíssimes. Va donar

les gràcies pel paper preponderant de la Consellera i del Director Territorial per fer avançar el projecte. Va tenir un record per als que l’han precedit i als dos últims regidors
d’Ensenyament, en Narcís i la Pilar per la dedicació i perseverança. Va donar les gràcies a la comunitat educativa de
l’escola i als seus respectius directors, a les AMPES per la
complicitat manifestada i als tècnics i als constructors per la
feina feta. Va assenyalar que és un èxit col•lectiu. Va recordar
que amb aquest acte s’inaugura, també, la nova biblioteca
municipal que es compartirà amb l’escola i que ve a tapar un
buit cultural molt important al municipi. És un bon exemple
de sumar esforços i acostar els equipaments a la ciutadania.
Espera que aquesta iniciativa sigui ben rebuda i se’n tregui

Parlament de la Sra. Lurdes Rimalló, Directora de l’escola
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Irene Rigau signant al llibre de visites de l’ajuntament de Fontcoberta

bon profit. En acabar va dir a la Sra. Consellera que era molt
valenta en defensar l’escola catalana i la immersió lingüística davant dels abusos del ministre de torn del govern central.
Aquesta ampliació, pressupostada en 1,7 milions d’euros, és
la segona ampliació de l’escola. Ha permès remodelar gairebé de dalt a baix tota l’escola. S’han construït, molt ampliades, dependències noves que ja existien, com ara la cuina,
el menjador, la biblioteca, la sala de mestres, el rebedor, la
sala de la caldera (nova) o el despatx de Direcció. L’obra totalment nova ha estat la següent: cinc aules grans i tres de

petites, una sala de psicomotricitat, una sala de tutoria i una
altra de reunions, lavabos (alguns adaptats), dues rampes
d’accés al pati, edificació al pati (per a material d’educació
física, menjador i lavabos), accés al soterrani i magatzem i
accés a l’escola pel carrer President Lázaro Cárdenas. La
connexió a internet ha millorat molt (a vegades s’assoleix la
velocitat de 60-70 Mb).
Alguns espais es van poder ocupar des de Setmana Santa
dels curs 2013-14: quatre aules grans, el menjador i la cuina.
La resta s’ha pogut ocupar des de principi del curs 2014-15.
Una gran millora.

Perspectiva de la nova biblioteca escolar i municipal, a punt de ser oberta al municipi
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Nou parc infantil

A

profitant la inauguració de l’ampliació de l’escola i de
la nova biblioteca municipal, el passat divendres 13
de març va quedar obert al públic el nou parc infantil
a tocar de l’escola i de la llar d’infants. Això significarà deixar
acabat i endreçat tot el conjunt.
Aquest era un projecte que es va gestar al principi de l’actual
legislatura però que no s’ha pogut fer efectiu fins que l’empresa constructora de l’ampliació de l’escola no va alliberar
l’espai que feia servir de dipòsit de materials. La idea era
crear un espai lúdic que connectés la plaça dels Països Catalans, l’escola, la llar d’infants i la zona esportiva. I això s’ha
ben aconseguit. El recinte està dotat de cinc elements mòbils
i tres de fixes. Els mòbils són els clàssics: gronxadors, balancins, molles i lliscador. La novetat està en els fixes perquè
hi haurà reproducció dels jocs de sempre: una xarranca (la
setmana), un tres en ratlla (el marro) i una serp (un circuit )
per fer curses de “xapes”. A banda s’hi han recol·locat dos
bancs i una font. També s’hi ha fet un enjardinament simple
amb plantes mediterrànies i s’ha embellit amb diverses pe-

dres d’Usall. Esperem que les moreres que hi hem trasplantat, hi arrelin. Creuem els dits. En definitiva, un equipament
que feia molta falta i que desitgem sigui ben rebut pels veïns.

Destrosses al teulat del pavelló

E

l dia 5 de març ens quedarà gravat a la memòria.
Quina sensació d’impotència! Cap a migdia, unes ràfegues de tramuntana de més de 100 km/hora varen
aconseguir arrencar les planxes de la coberta del pavelló deixant-lo amb més d’una tercera part al descobert. Les planxes
volaven, empeses pel fort vent fins a tocar la llar d’infants,
cosa que ens va fer prendre la decisió d’evacuar-la per evitar
mals majors. Una evacuació que es va fer amb total normalitat. Pel que fa a l’escola, no va caldre i només es va recomanar tancar les persianes del menjador i les de les aules
de la banda nord.
La manta aïllant de llana de pedra que hi havia sota les planxes es va escampar, empesa pel fort vent , per tota la urbanització donant un aspecte dantesc a tot el conjunt, sobretot
a l’entorn de la zona escolar. Seguint les recomanacions dels
bombers i dels mossos, es va procedir a acordonar la zona
per evitar que ningú s’hi acostés i pogués prendre mal. Afortunadament la cosa no va passar d’aquí.
L’endemà, un cop el vent va minvar, es varen retirar les planxes que hi havia desclavades o mig arrencades sobre el teulat i es van consolidar les restants per assegurar que no es
desclavessin en cas d’un altre cop de vent. Immediatament,
els tècnics varen fer una primera avaluació dels danys i ens
vàrem posar en contacte amb l’empresa asseguradora per
agilitar al màxim la reparació dels desperfectes.
Volem donar les gràcies al director de la llar d’infants i a la
directora de l’escola pel seu bon fer al tranquil•litzar els nens
i nenes i als seus pares en uns moments d’incertesa que
semblava que el món s’ensorrava. Volem donar les gràcies

10

EL BUTLLETÍ 32

La teulada del pavelló destrossada vista des de sota

L’endemà, de bon matí, es van treure les planxes metàl•liques amb una gran
ploma hidràulica que es van dipositar al costat del pavelló

també a la brigada i al tècnic municipal que varen estar al
peu del canó fins que la situació va estar controlada. També
a tots aquells veïns que, espontàniament, ens varen venir a
oferir-nos ajuda. Moltes gràcies a tots!
Ja han començat les obres de reparació i esperem que ben
aviat aquest 5 de març sigui només una anècdota, més que
un mal record.
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NOTICIARI BREU
Estem preparant la inauguració de l’herba del camp de futbol i la
presentació del nou equip que la temporada que ve tornarà a casa
nostre el futbol reglat. Ho farem amb una trobada d’exfutbolistes i
exdirectius de l’U.E. Fontcoberta, des dels seus orígens fins al moment present. La trobada es farà en una matinal de diumenge d’aquest proper mes d’abril i consistirà en una exposició, un seguit de
partits de “velles glòries”, jugadors en actiu i la presentació del nou
equip, acabant l’acte amb un vermut per a tots els assistents. Hi
esteu convidats.

El vent no es va acontentar només amb el pavelló. Hi va haver altres
desperfectes, més petits això sí, però desperfectes al cap a la fi que
també haurem de reparar: senyals tombats, mampares trencades i
malmeses i arbres caiguts. A banda els danys a particulars, com alguna tanca tombada. Segons els meteoròlegs, el vent va arribar a
cops de 120 Km/h

Ja som membres de ple dret del Consorci de l’Estany. En el darrer
ple d’aquesta entitat es va acordar d’admetre’ns . Ara el Consorci el
formem Banyoles, Porqueres i Fontcoberta. Ja hem començat a treballar conjuntament amb els seus tècnics en la confecció del plafons
del futur itinerari cultural de la platja d’Espolla que estem duent a
terme amb l’Ajuntament de Porqueres. Ara, un cop complert el termini d’exposició pública, retornarà l’acta/decret d’admissió a l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva. Això representa unir
esforços i un pas més cap a la unificació del patrimoni comarcal.

Ja som membres de ple dret del Consorci de l’Estany. En el darrer
ple d’aquesta entitat es va acordar d’admetre’ns . Ara el Consorci el
formem Banyoles, Porqueres i Fontcoberta. Ja hem començat a treballar conjuntament amb els seus tècnics en la confecció del plafons
del futur itinerari cultural de la platja d’Espolla que estem duent a
terme amb l’Ajuntament de Porqueres. Ara, un cop complert el termini d’exposició pública, retornarà l’acta/decret d’admissió a l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva. Això representa unir
esforços i un pas més cap a la unificació del patrimoni comarcal.

La Ruta de les fonts i del patrimoni de Fontcoberta s’ha consolidat
definitivament. Ens consta que en el que portem d’any, una cinquantena d’usuaris l’han utilitzat. N’estem molt satisfets, no solament perquè aquesta ruta ha vingut a tapar un buit, sinó perquè amb el seu
ús hem revitalitzat una part del territori que resultava invisible i a
més per la manera com s’ha fet: amb voluntaris que estimen el país.
Aquesta ruta es complementarà amb la que la brigada de voluntaris
de Vilavenut està tirant endavant. Si tot va bé, aviat es podran empalmar. Així tindrem enllestit un itinerari per fer a peu que unirà els
dos pobles i tots els elements del patrimoni municipal. .

Estem en plenes negociacions amb el bisbat per a l’adquisició de la
rectoria de Vilavenut. Després d’una primera trobada i de conèixer
les seves pretensions, hem fet una contraoferta a la proposta inicial
i ara estem a l’espera de la resposta. L’Ajuntament no té els recursos
per comprar un immoble d’aquesta magnitud i estem buscant una
fórmula que puguem assumir sense dificultats. La nostra proposta
va encaminada a tornar a establir un lloguer, com el que teníem fins
fa poc, amb una pujada raonable durant un període determinat de
temps (20, 30 anys) i un cop sobrepassat aquest termini que la rectoria quedi en propietat del municipi. En definitiva busquem un pagament tou en forma de lloguer a llarg termini que ens garanteixi
que, al final, la propietat de l’immoble passi a ser de l’Ajuntament.
Us anirem informant.

Hem arribat a un principi d’acord amb l’entitat TAC-TIC Tennis per
fer una pista nova a l’espai que hi ha reservat a la zona esportiva.
Aquesta entitat està utilitzant la pista de tennis del costat de la piscina i el gran nombre d’usuaris que l’utilitzen han fet les instal·lacions petites i fan necessari una pista nova amb nous serveis.
L’acord consisteix en què ells avançarien els diners per a la seva
construcció, una mica a l’estil de l’acord que vàrem arribar amb la
U.E. Fontcoberta per posar herba al camp de futbol, i l’Ajuntament
faria els tancaments i el manteniment. Us anirem informant.

Fa uns dies ens va arribar una nota del Mossos on ens comuniquem
que estan duent a terme una investigació per esbrinar què està passant amb els gats, perquè han rebut dues denúncies per un total de
vuit gats enverinats.Avui per avui, no se sap si aquests gats han
estat enverinats realment o es tracta d’una intoxicació fortuïta. El
cas és que, segons sembla, resulta molt estrany que aquesta intoxicació dels gats s’allargui en el temps amb un degoteig de casos
realment sospitós. Sabem que tenir una mascota comporta unes
obligacions que massa sovint alguns propietaris no compleixen.
Bona prova són les denúncies que arriben a l’ajuntament. Dit això
desitjaríem que aquests casos no es tornessin a repetir perquè a la
nostra societat hi hem de poder conviure tots amb tothom i res justifica una acció tan salvatge i de tal grau d’incivisme.

Arrel de la convocatòria de les eleccions municipals, que se celebraran el proper 24 de maig, s’ha avançat l’edició d’El Butlletí al mes
de març per tal de no infringir la normativa.
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Circuit comarcal de cros

E

l passat diumenge 18 de gener va tenir lloc a la Zona Esportiva de Fontcoberta la cinquena etapa del Circuit Comarcal de Cros. En aquesta ocasió, l’acte va ser
organitzat pel Consell Esportiu, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Fontcoberta i l’AMPA de l’Escola Alzina Reclamadora.
Tot i el fred intens, els atletes no es van fer enrere i la participació
va ser la més alta de tot el circuit del present curs, amb un total
de 148 nens i nenes a les diferents curses. Com cada diumenge
de cros, els participants, distribuïts segons categories, van participar a les activitats prèvies, per tal de fer un escalfament abans
de les curses.
Com ja és habitual, els participants estaven repartits en diverses
categories: aleví (5è i 6è) masculí i femení, que van córrer uns
1.500 m; benjamí (3r i 4t) masculí i femení, amb un recorregut
proper als 1.000 m i els prebenjamins (1r i 2n) amb una cursa al
voltant del mig quilòmetre. Els més petits de tots també hi van
ser presents. Els nens i nenes de P5 van fer una cursa de 300
m, els de P4, de 200 i els de P3, de 100 m aproximadament.
Acabadesles curses, es van lliurar els trofeus als tres millors
classificats de cada categoria, des de 1r fins a 6è de primària,
i medalles d’or, plata i bronze de reconeixement a la participació dels més petits, els nens i nenes de P3, P4 i P5. Aquest
acte de cloenda va ser presidit per una representació d’autoritats comarcals: Jordi Xargay, President del Consell Comarcal del Pla de L’Estany; Lluís Freixa, Conseller d’Esports
del Consell Comarcal i Vicepresident del Consell Esportiu del
Pla de l’Estany; Carles Pedrola, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Fontcoberta i Xavier Cros, regidor de l’Ajuntament
de Fontcoberta.
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XXI Fira de les 2 i 4 Rodes

E

l passat dissabte 7 de febrer va tenir lloc, una vegada
més, la Fira de les 2 i 4 Rodes. El marc va ser l’Avinguda de la Pedrera de Melianta, un carrer que permet
parar a banda i banda i deixar un corredor prou ample per a
la gent. Aquest any s’hi van instal•lar unes cent-cinquanta
parades procedents de diversos llocs de Catalunya, d’Osca,

de Castelló de la Plana, de Múrcia i, també, de França. Els
organitzadors estan contents de les transaccions realitzades,
com sempre. L’anècdota, i no va passar d’aquí, va ser una
petita nevada que es va iniciar poc abans del migdia. Molta
gent i paradistes van marxar i la Fira es va espatllar. Els que
venien de lluny, però, van ser els que més es van quedar.

X marxa BTT Trencapins de Fontcoberta

El moment de la sortida vora el pavelló

E

l passat dia 1 de març vam celebrar la desena i última
marxa BTT Trencapins de Fontcoberta. Com és habitual, hi havia dos recorreguts, un de 30 km de dificultat
considerable i un altre de 15 km aproximadament, d'estil més
familiar. Un total de 113 corredors van iniciar la cursa. Ho considerem una bona xifra ja que hi havia altres curses el mateix
dia i una duatló a Banyoles.
La marxa va transcórrer amb tota normalitat, sense cap
problema ni accidents greus. Els corredors van arribar

a la fi de la ruta ben contents pel recorregut. Els va
agradar molt encara que fos una mica dura al començament. Comentaven que es van sentir ben atesos
pels col·laboradors que teníem pels camins perquè no
es perdessin i no hi haguessin problemes en encreuaments amb vehicles. També van anar bé els avituallaments. A l'arribada els esperaven amb alegria la resta
de col·laboradors, amb les botifarres d’en Toni a punt
de servir amb el pa amb tomata, vi i un xarrup de ratafia.
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D'anècdotes de la marxa n'hi ha hagut algunes, com
cada any. Aquesta vegada destaquem la de la Cristina,
una corredora del nostre municipi, que no va poder
acabar la cursa en bicicleta perquè va tenir la mala sort
que aquesta se li va espatllar, però, tant sí com no, ella
la va voler acabar: va deixar la bici i se’n va anar a peu
a acabar el recorregut.
Durant aquests deu anys de Vicidebici, hem organitzat
vàries curses federades, puntuables en campionats gironins amateurs i de mainada, hem tingut un equip de
nens, també hem col·laborat en curses internacionals
com la de Perpinyà & Girona durant tres anys, hem organitzat l’espinning a la Festa Major juntament amb la
comissió de festes i hem organitzat d’altres sortides i
marxes familiars, esmorzars i dinars de socis...Estem
satisfets d'aquests deu anys de Vicidebici de Fontcoberta, i volem agrair a tots aquells corredors i corredores que han participat a totes les marxes que hem
organitzat durant aquests anys. I, sobretot, no tenim

Els membres de la junta de Vicidebici de Fontcoberta

prou paraules d’agraïment per a tots els col·laboradors
i col·laboradores que any rere any ens han ajudat a fer
realitat aquesta associació. No direm noms perquè ens
sabria molt de greu deixar-nos algú, però sí que els reiterem el nostre agraïment: moltes i moltes gràcies,
gràcies i gràcies.
Vicidebici de Fontcoberta

Torna el futbol regional a Fontcoberta

Els integrants inicials de la nova junta de la U.E.Fontcoberta, d’esquerra a dreta: Francesc Sucarrats, Adam Agullé (President), Xavi Tarrats, Josep Canadell, Albert Lleal (Tresorer), Ivan Mondéjar, Josep Cullell i Gerard Planas (Secretari)

E

l futbol federat tornarà a Fontcoberta a partir del proper setembre. Un grup de joves del municipivinculats
al futbol de la comarca ha agafat les regnes de la Unió
Esportiva Fontcoberta i ressuscitaran l’equip la propera temporada, jugant a Quarta Catalana. És un projecte que els fa
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molta il·lusió. Fa uns mesos, l’Ajuntament del municipi va
sembrar gespa natural al camp de futbol municipal aprofitant
un romanent de l’antiga junta de l’entitat. El nou equipament
va animar a tirar endavant el projecte, amb l’objectiu de
donar més vida al municipi. Encara no s’han concretat els

ENTITATS I FESTES

El nou disseny de l’escut de la U.E.Fontcoberta

nous jugadors per la propera temporada, però es posaran en
contacte primer amb veïns de Fontcoberta. La voluntat és
crear un bon grup humà i, a nivell futbolístic, la intenció és
jugar contra equips de La Garrotxa.
El club tindrà d’inici un equip sènior. Alhora, estan previstes
diverses activitats lligades amb l’entitat. De fet, la nova junta
directiva vol vincular al màxim possible la gent del municipi
amb el club, amb l’objectiu que els partits siguin l’excusa perquè els veïns es trobin i comparteixin tardes de futbol, com
havia passat temps enrere.
Un dels primers passos ha estat redissenyar l’escut de l’equip, que manté els elements originals amb un nou estil més

modern: la font com a símbol del municipi i la senyera com a
identitat del país on vivim. Francesc Sucarrats ha ultimat el
disseny a partir de les idees aportades per tots. L’equip recuperarà els colors negre, groc i vermell originals. Van acabar dient: Jo sóc de la Unió, i tu?
La presentació del club es va fer els dissabte 14 de
març a la zona esportiva davant una trentena d’assistents. Allà, l’Alcalde, Joan Estarriola, va destacar l’aposta de la nova junta per revifar el futbol al municipi.
També va anunciar que el diumenge 12 d’abril s’organitzarà una trobada d’antics futbolistes del club i es
farà una exposició de fotografies recordant la trajectòria de la UE Fontcoberta.

Un moment de l’acte de presentació de la U.E. Fontcoberta el 14 de març del 2015
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La Serra de Finestres

L

a Serra de Finestres està situada al municipi de Santa Pau,
a la comarca de la Garrotxa i té una elevació màxima de
1.026, que correspon l'alçària del seu cim més alt anomenat
Puigsallança, nom molt explícit que denota la seva forma punxeguda.
Si situem geogràficament la serra direm que Finestres separa la
conca del Ter (vall del Llémena) de la del Fluvià (vall del Ser) i s'inclou a l'anomenada Serralada Transversal -punt de confluència
entre el Prepirineu i la Serralada Prelitoral- juntament amb conegudes serres com Rocacorba, la Mare de Déu del Mont o la de Sant
Julià, entre altres. La gran protagonista de l'entorn paisatgístic de
Finestres és l'alzina, tot i que al seu vessant més obac, el faig també
hi fa acte de presència.

Els Triops Marxaires al Puigsallança el febrer del 2005

El nom de Finestres deriva de finis (fita, terme) i del sufix -ter, que
evoluciona a finister (finestres). Cal dir, d'entrada, que és un lloc amb
molta història, ja que en aquest entorn, a 960 metres d'alçada, el
senyor de Finestres hi tenia el seu castell, a sobre mateix d'un poblat, del qual només en resten alguns murs en ruïnes, la cisterna i
fonaments d'altres construccions. Tot el conjunt pertanyia als comtes
de Barcelona malgrat que n'eren els senyors feudals els comtes de
Besalú, encara que per poc temps. Durant les guerres remences
(1464-73), el castell fou requisat i va ser un important centre d'operacions d'en Verntallat, cabdill remença.
A part del castell, a la carena, i sota seu, s'alça el temple de Santa
Maria de Finestres, consagrada l’any 947 i que representava l’església del castell de Finestres. No és fins a començament del segle
XIV que s’esmenta també l’existència d’un priorat. Al segle XVIII va
passar per un període de greu decadència però el priorat benedictí
es va mantenir fins el 1836, per convertir-se després en un important
santuari marià. L’edifici original és romànic, però està molt modificat
degut en part a les destruccions del terratrèmol que assotà la Garrotxa els anys 1427-1428 i que desplaçà la gent del poble cap a la
plana. A l'església primitiva -de la qual només se'n conserva la volta
i l’absis- s'hi afegiren altres estances i un campanar de cadireta de
dos ulls, als peus de la nau. L'antiga imatge de la Verge, avui desapareguda, era una talla gòtica d'alabastre policromada del segle
XV. Actualment n'hi ha una de guix policromat, que també ha sofert
alguna bretolada.
Actualment Finestres és una zona força aïllada, on s'hi mou poca
gent, i on alguns dels camins que antany es feien servir, estan mig
perduts. Tanmateix, el conjunt arquitectònic de la capella, la rectoria

A l'ermita del Freixe, el febrer del 2015

i l'antiga hostatgeria encara és un lloc emblemàtic. Tot el conjunt de
la serra posseeix unes vistes panoràmiques remarcables i l'estany
de Banyoles - juntament amb el golf de Roses a la llunyania- hi juguen un paper important.
Bé, podríem acabar dient que Finestres representa la conjunció
entre la història i el paisatge. Tant és així que Sant Aniol de Finestres
ha heretat com a emblema seu -i així consta en el seu escut- el castell de Finestres.
Nosaltres també n'hem volgut conèixer els seus secrets i per això
ens hi vàrem deixar caure l'any 2005, visitant Santa Maria i pujant
el Puigsallança. Ara però, 10 anys després, hem volgut tornar veure
la seva original silueta i per això ens hem acostat al l'ermita del
Freixe, sobre mateix de Mieres, per gaudir del seu paisatge i de la
seva pau, encara que sigui de lluny.
El Triops Marxaire
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Nous jubilats el 2013: Mercè Comalada, Dionisia Chinchilla, Antonio Linares,
Pilar Vilalta, Teresa Pujol i Dolors Sala. Jubilats més grans: Salvador Muñoz
i Engràcia Brunsó

ENTITATS I FESTES

Parròquia de Fontcoberta, 31è Concurs de Pessebres

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

S

’ha portat a terme una
nova edició del concurs
de pessebres organitzat
des de la Parròquia de Fontcoberta 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 tresors que guarden hores de
feina, hores de deixar volar la
imaginació per transformar un
pensament, una idea, en una
realitat.Són moltes les persones que s’hi encanten contemplant 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 passanthi 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. Aprenem a gaudir d’un treball que el que més requereix és el
nostre propi esforç. I que el que més hi sobre són les presses. 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

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 catequesi- 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

P

er 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 fagussylvatica: 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 ombrívols del nostre territori on el clima és més aviat oceànic i
humit, molt semblant al centreeuropeu. Pot atènyer una alçària 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.

Cap a la Torre de la Massana (Rosselló), maig del 2009

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 fagedes 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 Jordàpodem 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 podrem 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 tramuntana, 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 començar a caminar. Si en volem de més a prop també en trobem 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 naturalista 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'ombra d'aquestes vertaderes joies, un tresor a preservar.

Abracem un faig a la Grevolosa, novembre del 2013

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 atrafegada.
El Triops Marxaire
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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 accions 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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- SÓC JO (Poema de Nadal)

Demografia octubre, novembre i desembre del 2014
Nota: La demografia correspon als registres de l'Ajuntament

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.

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

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.

Aniol Trull

Eloi Ferrés

CASAMENTS
21-12-2014: Marc Arias Brook amb Gemma Soria Borrell
DEFUNCIONS
16-11-2014: José Duran Serra
30-12-2014: Cristóbal Reyes Obrero

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.

El paratge del gorg Blau del Farga, amb la riera, la gorga i el saltant el
desembre passat (foto de Pere Llorens)

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

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
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LES FONTS DE FONTCOBERTA I VILAVENUT
Capítol 16: Font d’en Moixac i Font d’en Serret
FONT D’EN MOIXAC
a 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

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 Moixac, 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.

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 permetia 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’aquests dos pous va fer que la font s’eixugués. Com a conseqüència 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

La font d’en Serret brolla eventualment, en època de pluges abundants, enmig d’un camp de can Serret
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POBLE I TRADICIÓ
26. La doctrina

P

er 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 ensenyar-la. Anar a doctrina, o catequesi, és assistir a les explicacions
del catecisme o doctrina cristiana.

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 comentaris 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 preguntes passaven a davant de qui no les
sabia.

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’anar a l’església, on se’ls impartia
l’ensenyament de la doctrina catòlica, durant una hora.

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 senyal 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

El diumenge, a mitja tarda, es resava el sant rosari, celebració a la
qual assistien la majoria de feligresos de la parròquia. No era obligatori per a les persones adultes, però
sí que era recomanable per allò de
“quedar bé” i que no et miressin malament. 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
Catecisme de segon grau, edició de 1962
abans del rosari, el capellà feia un
toc de campana per anunciar que
començava l’ensenyament del caa donar-nos la gràcia.
tecisme per als menors de catorze anys. Aquesta mitja hora de
doctrina era obligatòria i, en cas de no poder-hi assistir, calia
Locucions: a)No saber la doctrina: ignorar les coses més elejustificar-ho. Això sí, el motiu pel qual no havia estat possible
mentals, ésser molt ignorant. b)No estar a la doctrina: ésser
assistir a doctrina havia de ser convincent i avalat pels pares,
una cosa anòmala, no ésser justa, no ésser conforme a la llei
en cas contrari, el càstig era sever. Però els nens, de vegades,
o norma.
alguns diumenges i festes de guardar, en comptes d’anar a
doctrina es divertien jugant.
Refrany: «No s'aprèn la doctrina parlant amb la Caterina»: vol
dir que les coses s'han de fer amb l'atenció deguda.
La doctrina s’impartia amb el catecisme, un llibre que conté els
principis bàsics de la doctrina cristiana, formulats sovint en
Jaume Colomer
forma de preguntes i respostes. La seva etimologia procedeix
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L’ENTREVISTA
Per Jaume Colomer

NARCÍS MAYOLAS GERMÀ, jubilat

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.

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
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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...
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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, organització 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 tradicionals 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

MALES DECISIONS QUE
AFECTEN ALS
FONTCOBERTINS
Quan un polític pren una decisió ha de tenir en compte moltes variants, ja que aquesta decisió afectarà moltes persones. 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 exemples:

d'Estat Català que intentaren alliberar Catalunya per les armes
el 1926 durant els Fets de Prats de Molló.L'article 3r de la Constitució Provisional de la República Catalana, redactada a l'Havana
el 1928, proclamava que: La bandera oficial de la República Catalana 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 Catalunya i les seves joventuts JEREC (Joventuts d'Esquerra Republicana 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 Catalunya, fundat entre 1939 i 1940 durant la dictadura franquista, utilitzà indistintament la quadribarrada tradicional o l'estelada,
mentre els seus militants col·laboraven amb la resistència francesa 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 Català 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 Països 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 polítiques. S’ha convertit en la nova bandera de la Catalunya insurrecta, 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!

- 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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