Butlletí d’Esponellà
Vilert i Centenys

núm. 14 - Desembre de 2012

Horari atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9.00 h 14.00 h
Dilluns de 16.00 h a 19.00 h
Secretaria: Mireia Acosta Piqué.
Horari de visita: cal concertar hora prèvia.
Alcaldia: Tel. 972 597 800

DEIXALLERIA MÒBIL 2012

TAI CHI A ESPONELLÀ

ESPONELLÀ, a la Plaça de l’Ajuntament.
2n dissabte feiner de cada mes de 9.00 h a
11.00 h.

Tots els dijous de 19.00 h a 20.30 h del
vespre a Cal Baró.
Per apuntar-se, el mateix dijous a Cal Baró.
Organitza: Fogar Rural. Col·labora:
Ajuntament d’Esponellà.

CENTENYS, a la Plaça Major.
4t dimecres feiner de cada mes de 17.30 h
a 18.30 h.

Arquitecte tècnica: Rosa M. Busquets
Grabulosa. Divendres de 11.00 h a 14.00 h.

VILERT: a l’aparcament del parc infantil.
1r dissabte feiner de cada mes de 9.00 h a
10.00 h.

Enginyer: Plana Hurtós enginyers.
Horari de visita: cal concertar hora prèvia.

DEIXALLERIA MÒBIL 2013

Jutjat de Pau: Francesc Pardàs Grau.
A l’Ajuntament. Tel. 972 59 78 00
Metgessa-Infermera:
Dijous: d’11.00 h a 13.00 h
Farmaciola: Dilluns de 10.00 h a 12.00 h.
Dijous d’11.00 h a 13.00 h.
Divendres de 12.00 h a 13.00 h.

REGIDORIES
Regidoria Governació, protecció civil,
equilibri territorial.
JOAN FARRÉS PORXAS.
Horari de visita: cal concertar hora prèvia.
Regidoria medi rural, medi ambient, obres
i serveis, urbanisme.
FRANCESC XAVIER CASTELLÀ BOSCH.
Horari: cal concertar hora prèvia.
Regidoria de cultura i festes, ensenyament,
esports, benestar i família, noves
tecnologies.
REMEI COSTA CAMPOLIER
Horari:cal concertar hora prèvia.
Regidoria d’hisenda, comerç i turisme.
CARME BRUGADA PARELLA
Horari: cal concertar hora prèvia

A causa de la reestructuració del servei
de deixalleria fixa i mòbil han quedat
suprimides les parades de Vilert i Centenys
per l’any 2013.
ESPONELLÀ, a la Plaça de l’Ajuntament.
3r dimecres feiner de cada mes d’11.00 h a
12.00 h.

SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES
I TRASTOS VELLS

CURS DE COSTURA
Tots els dimecres de 15.00 h a 20.00 h del
vespre a l’Annex de Cal Baró. Possibilitat
d’adaptació de nous horaris.
Més informació a l’Ajuntament d’Esponellà
(972 59 78 00)
Organitza: Tajima.
Col·labora: Ajuntament d’Esponellà.

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament d’Esponellà............. 972 59 78 00
Fax 972 59 73 00
Escola Pública.............................. 972 59 71 35
“Carles de Fortuny”
Bombers..............................(085) 972 57 40 80

Els veïns hauran de trucar prèviament al
Tel.972 58 18 58 per establir el dia, l’hora
i el lloc que es farà la recollida. Portar els
voluminosos a les àrees d’aportació, de
recollida de residus, el dia abans. Municipi
d’Esponellà:1r i 3r dimecres feiners de cada
mes.

Creu Roja....................................... 972 57 24 50

SERVEI DE PODÒLOGA (col. 1313)
I DE FISIOTERAPEUTA (col. 5023)

Teisa (autobusos)......................... 972 57 00 53

El segon dimecres de cada mes a
l’Ajuntament (despatx d’infermeria). Cal
demanar hora: Mercè Dou - Tel. 646 096
066

Clínica Salus Infirmorum........... 972 57 02 08
Consultori de I.C.S....................... 972 57 24 74
(Banyoles)
Hospital Dr. Josep Trueta........... 972 20 27 00
Policia Local de Banyoles.......... 972 57 57 57
Mossos d’esquadra..................... 972 18 16 50
Pla de l’Estany
Oficina de Turisme....................... 972 57 55 73
Correus i telègrafs....................... 972 57 09 99
Servei de taxi ............................... 972 57 05 14
(Plaça Turers)
Servei d’aigües avaries 24 h..... 972 57 01 01

AGENDA MES DE DESEMBRE 2012 i GENER 2013
Dilluns 10.12.2012

Dimecres 19.12.2012

Dilluns 24.12.2012

Activitat de taller de memòria
Casal de la gent gran

CELEBREM EL NADAL AL CASAL DE LA
GENT GRAN

Dijous 13.12.2012

A les 7 de la tarda a Cal Baró d’Esponellà,
lectura del Poema de Nadal de Josep Mª de
Segarra, amb la participació dels nens de
l’escola i diversos socis i veïns.

23.00 h Missa del Gall a l’Església de Sant
Cebrià d’Esponellà amb acompanyament de
la Coral Jove d’Esponellà. Es finalitzarà amb
una xocolatada.

Taller informatiu i pràctica de l’ús del DEA
(desfibril·lador).
A les 8h de la tarda al Local Social
d’Esponellà.
Durada del taller una hora.

Dissabte 15.12.2012
FESTIVAL DE NADAL
A les 17.30 h al Local Social, els nens i les nenes de l’escola faran la cantata: “50 MILIONS
DE SEGONS”

En acabar hi haurà un petit refrigeri nadalenc

Dijous 20.12.2012

Divendres 28.12.2012

VISITA DELS PATGES REIALS

Dissabte 5.01.2013

A les 16.30 h, al Local Social, els Patges Reials
recolliran les cartes de tots els nens i nenes.

Divendres 21.12.2012

Dimarts 18.12.2012

DIADA DE L’AMIC INVISIBLE

CANTADA DE NADALES A LA RESIDÈNCIA

A 2/4 de 8h del vespre, a Cal Baró d’Esponellà,
ressopó per celebrar l’intercanvi d’obsequis
entre els assistents.

A les 15.00 h Visita i cantada de nadales a
la Residència de Gent Gran “Pla de Martís”
a càrrec dels alumnes de cicle superior de
l’escola d’Esponellà.

A les 10h del matí Missa de Nadal a
l’Església de Santa Maria a Vilert.

Activitat de taller de manualitats al casal
de la gent gran d’Esponellà. Més informació
Ajuntament i Casal de la Gent Gran.

Seguidament GRAN QUINA organitzada per
l’A.M.I.P.A.

PLA DE MARTÍS

Dimarts 25.12.2012

Cal reservar plaça i portar un obsequi anònim
que no valgui mes de 5 €.
Activitat oberta a tothom.
Organitza: Casal de la Gent Gran.

A les 4h de la tarda Festa infantil de Nadal a
les Escoles de Vilert.

A 19.30 h arribada de se Majestat Reis
d’Orient
MOSTRA DE PESSEBRES I ORNAMENTS
Durant les Festes de Nadal es podrà visitar
una mostra de pessebres i ornaments nadalencs, al Fogar Rural, els diumenges i dies
festius de 18.00 h a 21.00 h i després de la
Missa del Gall.
Organitza: El Fogar Rural

Edita: Ajuntament d’Esponellà Amb el suport de: la Diputació de Girona Hi col·labora: Pep Boix Maquetació i impressió: Lith Gràfiques

HORARIS D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
Benvinguts veïns
En aquest segon butlletí d’aquesta legislatura hi trobareu el resum de tot el què s’ha fet durant
aquest any.
Estic molt satisfet de la col·laboració majoritària dels veïns per tirar el nostre poble endavant.
Degut a la situació econòmica que estem patint, cal que la gent del nostre municipi ens continuem
ajudant mútuament, i siguem generosos sobretot amb els que passen per situacions més difícils,
això ens mantindrà més units i solidaris, augmentant la nostra autoestima, i sortint-ne més reforçats col·lectivament.
Com molt bé sabeu, les diferents Administracions han retallat les partides pressupostàries en
tots els àmbits i especialment les que afecten el transport escolar i a la llar d’infants. Malgrat tot,
nosaltres intentarem incrementar en la mesura que sigui possible, en el pròxim pressupost les
partides destinades a la llar d’infants i a l’escola ja que creiem que l’educació és un pilar fonamental i irrenunciable de la nostra societat.
Alhora, estem duent a terme amb il·lusió alguns projectes i obres: entre altres, canviar les finestres de l’escola, executar part del projecte “Viure al poble més” , mantenir els camins i pistes
forestals en bon estat i pel què fa a Cal Baró s’ha instal·lat un ascensor, s’han fet uns lavabos a
la primera planta i s’ha adequat l’escala. Pensem que un bon govern es basa també en tenir cura
dels petits/grans detalls del dia a dia del poble i intentar atendre bé les necessitats i preocupacions de tothom .
Per tal de poder soluciona el problema de les aigües pluvials a l’entorn de Cal Baró que afectaven
alguns veïns, i haver de fer una obra puntual per solucionar aquest únic problema, s’ha fet un
projecte global d’adequació de l’entorn, per tal d’evitar obres esporàdiques. En aquest moment ja
s’està executant part del projecte.
En l’entorn polític cal que siguem valents defensant la llibertat del nostre país, Catalunya. Cal que
tothom, des de la seva posició, faci el que pugui per arribar-hi.
Aprofito l’ocasió per desitjar-vos unes bones festes de Nadal i fer-vos arribar el meu desig pel
2013: que durant tot l’any hi hagi pau; que durant tot l’any hi hagi amor; que durant tot l’any siguem solidaris; que durant tot l’any la gent sigui feliç... que durant tot l’any sigui Nadal!

BON NADAL I BON ANY A TOTHOM

ESPONELLÀ

Joan Farrés i Porxas
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L’AJUNTAMENT INFORMA
> Esponellà, una baronia al cor del Fluvià,
El passat mes de juliol del 2011,
va sortir l’Ordre del Departament
de Governació i Relacions Institucionals per la qual s’obria el
termini de presentació de projectes en el marc del Viure al Poble
més, per aquells municipis de
menys de 3.000 habitats i que
són susceptibles de cofinançament FEDER Catalunya per al període 2007 - 2013.
Des de l’Ajuntament es va creure
possible poder presentar un projecte a la selecció i es va presentar una proposta d’actuacions
en el marc d’un Projecte conjunt
anomenat Esponellà, una baronia al cor del Fluvià.
A la selecció s’hi varen presentar 151 municipis de tot
Catalunya, i d’aquets, segons la resolució del 24 de novembre del 2011 del Departament de Governació i Relacions Institucionals, tan sols 19 municipis varen ser
escollits, essent el nostre municipi un d’aquests 19 que
va superar tant estricta selecció. En aquesta resolució
s’aprovà un pressupost per a inversions realitzades i
futures entre els anys 2007 i el 2013, per a les actuacions incloses en el projecte del municipi d’Esponellà
per valor de 604.104.90€, dels quals un 65 % de la inversió és subvenció directe de fons europeus FEDER i
de la Generalitat de Catalunya, el que suposa una aportació de 392.652,92€.

ESPONELLÀ

Valors que avalen la proposta de
presentació del Projecte:

4

El títol donat al projecte presentat, ESPONELLÀ, UNA
BARONIA AL COR DEL FLUVIÀ, recull la filosofia de
recuperació històrica i de difusió del patrimoni municipal. En aquest enunciat ja es vol transmetre la idea
de lligar els aspectes de recuperació i millora de béns
amb valor cultural i patrimonial del municipi, en la
seva major part empremta de la baronia d’Esponellà,
iniciada ja al 1265, amb l’edificació del castell d’Esponellà, per autorització expressa del rei Jaume I, units
als valors ambientals i estratègics als que hem fet esment per raó de la seva situació i entorn natural, valors

ambientals que emanen sobretot de la presència del
pas del riu Fluvià al municipi. Aportant alhora una connotació de solidaritat i equitat entre els tres pobles que
integren el municipi des de 1846, Esponellà, Centenys i
Vilert, presentant una proposta equilibrada d’intervencions en els tres indrets.
Els principals valors que regeixen el projecte i aglutinen les actuacions són aquells que poden tenir un
efecte de sinergia entre ells i poden esdevenir motor
millora social, cultural, urbana, ambiental i econòmica
del municipi i que el present projecte pretén posar en
valor i afavorir en el seu tractament conjunt i unitari
com a un eix dinamitzador i de cohesió del municipi.
Aquest són els següents:
•

La presència dels diferents nuclis de població i els
disseminats, que han sembrat en el territori un seguit de punts d’interès que poden esdevenir motiu
i fita per diferents actuacions i itineraris, associats
aquests als valors esmentats de la baronia i el Fluvià. La unió dels tres pobles ha sabut conservar,
encara avui, la flama de la seva pròpia identitat
diferenciada i cada un ha aportat una diversitat
cultural amb uns valors singulars que en el seu
conjunt fan el poble més gran, aspectes com la
presència d’esglésies en cada lloc on es conserva
el culte, o la celebració de festes pròpies de cada
nucli venen a demostrar aquesta diversitat aglutinadora.

•

La situació estratègica de l’assentament d’Esponellà a cavall entre l’Estany de Banyoles, i l’Empordà,
en un territori de terraprims que rep influències de
tots dos costats, i el curs del Fluvià al cor de l’element més important de la vertebració territorial i
que uneix dos dels espais més emblemàtics de les
comarques gironines com són la zona volcànica de
la Garrotxa i els aiguamolls de l’Empordà. La situació vinculada al riu va representar, durant mots
anys, l’únic pas sobre el Fluvià pel trànsit del Pla
de l’Estany (Banyoles i el seu Monestir) a l’Empordà (Figueres i Castelló d’Empúries), en tot el tram
de riu entre Besalú i Bàscara, a més entre aquestes dues últimes poblacions i hi havia un ramal de
la via Augusta que passava per Vilert i Esponellà.
Aquest caràcter d’encreuament de camins va permetre l’aparició d’un dels elements emblemàtics

L’AJUNTAMENT INFORMA

•

•

Ja hem anunciat que un dels principals valors és
el patrimoni històric amb petjades del poblaments
del territori de l’actual municipi, amb èpoques més
o menys lluminoses daten des de prop de 5.000
anys A.C. . Això fa que hi hagi un seguit de restes
i d’elements patrimonials que aporten interès per
als erudits i tafaneria per als curiosos. El municipi
d’Esponellà inclou un conjunt d’elements del patrimoni cultural i històric, dels qual en destaquen
tots aquells vinculats a la Baronia.

A nivell ambiental, El Fluvià i la seva conca tributària local constituïda per el rec d’Espolla i la seva
singular dinàmica lligada al clot d’Espolla, són
elements de gran valor, reconeguts administrativament i per la creació, l’any 2009, del consorci
del Fluvià, entitat que aglutina tots els municipis
de la riba del riu, amb vocació de protegir, estudiar
i cercar sinèrgies de desenvolupament econòmic,
social i ambiental conjunt. El municipi d’Esponellà,
ja des del primer moment va veure identificada la
seva vocació en aquesta iniciativa i n’ha pres el lideratge de forma que n’ostenta la representació i
el consorci ha fixat la seu en el municipi.

•

El municipi ve desenvolupant, conservant i reforçant dues manifestacions culturals singulars, una
amb un recorregut històric que es perd en el temps
i que és la Festa de la Candelera amb el seu punt
àlgid del Ball del Tortell. D’altre banda, una avui ja,
tradició municipal com és la Festa de la Carbassa,
activitat que ve ha reivindicar el passat agrícola
del municipi amb una importància local de la producció de rabaquets.

El Projecte, objectius:
El municipi d’Esponellà, amb aquest projecte, cerca
noves oportunitats d’activació social i econòmica deslligades de les estrictament agràries i potenciar les
accions que permetin diversificar i afavorir iniciatives
econòmiques i empresarials en el marc d’unes activitats sostenibles i ambientalment respectuoses. En
aquest sentit, vist el potencial municipal, la corporació
endega un projecte amb un horitzó 2020-2022, i amb
actuacions iniciades des de l’any 2007, encaminades
vers aquest objectiu horitzó que permetin promoure
econòmicament el municipi i portar una millora social
i urbana al conjunt del territori de forma equitativa en
el marc del turisme en general i del turisme, ambiental, cultural, gastronòmic i rural en particular, afavorint accions que permetin l’increment d’aquesta mena
d’activitats, tals com produccions agràries locals i de
qualitat, amb iniciatives de comercialització directe.
En aquest sentit es pretén equipar el municipi amb
la infraestructura mínima per generar uns espais de
trobada i de comercialització d’aquesta mena de productes aprofitant l’empenta dels pioners associada a
la força que els pot oferir les festes de la Carbassa i de
la Candelera, per incorporar a aquestes activitats una
fira mercat associada al territori banyat pel Fluvià a
mena de “Fira de productors artesans del Fluvià”, que
esdevingui un clar referent de la venda de productes
de producció local, de proximitat i de qualitat, per, en
una segona fase, dotar-lo de major periodicitat.
Un segon eix principal és el cultural, per tant es proposa la restauració i millora dels diferents elements
culturals i de patrimoni presents a la població i amb un
embelliment dels seus entorns per tal de que en permeti la seva observació, difusió, coneixement i estudi
amb garanties i en el marc d’uns serveis de qualitat.

ESPONELLÀ

de la població que va ser l’aparició d’una fonda de
notable renom, i que encara avui ha sabut conservar la seva identitat i el bon gust dels seus fogons.
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L’AJUNTAMENT INFORMA
Actuacions proposades en el
Projecte:
El projecte ESPONELLÀ, UNA BARONIA AL COR DEL
FLUVIÀ, es presenta com una acció unitària amb un eix
principal d’actuació, i que dona resposta a necessitats
diverses en camps diversos, permetent aglutinar totes
les oportunitats de projecció del municipi aprofitant la
seva sinèrgia. L’objectiu general és el d’endegar actuacions que permetin millorar el patrimoni, per posar-lo
al servei dels valors culturals, ambientals i socials del
municipi, amb l’esperança que aquests reverteixen
amb una millora per la població i unes oportunitats de
desenvolupament econòmic per alguns nínxols de població.

aprofitant la seva qualitat llumínica, poder-li donar
dimensió com a futur observatori astronòmic.
•

Generar espais de sinèrgia cultural i econòmica
amb futures millores que permetin aprofitar l’empenta de la Festa de la Carbassa i de la Festa de la
Candelera per tal d’esdevenir seu d’una futura fira
dels productors locals i artesans de la conca del
Fluvià, (“Fira de productors artesans del Fluvià”)
on totes les produccions i manifestacions artesanes dels municipis de la conca del Fluvià, i entre
ells els productors de productes locals i artesans
d’Esponellà, tinguin una oportunitat de donar a conèixer, promocionar i vendre els seus productes
directament.

De forma concreta les actuacions incloses en el projecte són:
De forma específica el que es pretén aconseguir és:

ESPONELLÀ

•

6

Permetre la recuperació d’espais i patrimoni vinculat a la presència dels Senyors i Barons d’Esponellà, per esser elements que puguin tenir una
repercussió social i turística important, com són la
casa del Baró, el seu entorn, l’església, la plaça i el
Castell, que permeti, en primera instància disposar d’un punt d’informació turística i d’un centre
d’acollida turística, inici de les visites i itineraris
del municipi. Aquesta actuació te la vocació, a més
llarg termini, de poder esdevenir un espai cultural
d’interpretació i difusió de la història i el patrimoni
de la baronia d’Esponellà i disposar d’instal·lacions
dignes per acollir-ne un futur arxiu històric.

•

Facilitar la organització mínima necessària per poder fer difusió dels valors ambientals del riu Fluvià i la seva conca, generant un nucli per potenciar
les activitats pedagògiques, turístiques i de lleure
en torn del riu i els seus valors, i que permeti ser
altaveu de les activitats de millora ambiental associades a aquest, amb la voluntat de, en un futur,
crear un espai d’interpretació del Fluvià al nucli de
Vilert, associat a un itinerari ambiental lligat a la
riba del riu.

•

Dotar a Centenys d’un espai d’ús social i turístic,
amb una vocació d’observatori del paisatge vinculat al Pla de Martís, la vista dels Pirineus i la Mare
de Déu del Mont, amb la difusió i interpretació
d’aquest espai i la seva vinculació al sistema lacustre de l’Estany de Banyoles, amb les singularitats locals del Reg, clot i salt d’Espolla i el seu comportament. Aquest espai ha de permetre, també,

•

Pavimentació entorns de cal Baró i Carrer Nord:
Actuació ja realitzada de millora superficial del
carrer situat a les façana Nord i Oest de la
casa de Cal Baró.

•

Equipament
interior
de Cal Baró: Inversions ja realitzades per
a l’equipament interior
i dotació de l’edifici de
cal Baró.

•

Reparacions i equipament de l’escola de
Vilert; Acció realitzada

de millora general i rehabilitació de la coberta, actuació executada.

•

Rehabilitació edifici annex de Cal Baró, antiga
pallissa per usos múltiples: Obres encaminades

L’AJUNTAMENT INFORMA
Anualitats

Pressupost
total, amb iva

Pavimentació
carrer de cal Baró
i Carrer Nord

2009

85.476,02

Equipament
interior cal Baró

2010

5.917,00

Pallissa i entorn
de cal Baró

2011-2012

146.929,16

Escola Vilert

2009

24.360,00

Condicionament
plaça, entorn
església Vilert.

2013

191.640,00

2013-2014

149.759,24

Actuació

•

•

Condicionament i equipament de Can Vila i
el seu entorn: hi ha un
projecte endegat de la
recuperació de Can Vila.
Acabat aquest caldrà
equipar-lo i ordenar el seu espai exterior, actuacions que són previstes en el marc del projecte viure
al Poble més per al 2013.
Condicionament plaça entorn església i riu de
Vilert. Millora urbana de l’entorn de l’església , la
plaça, el carrer des de la carretera a la plaça i l’entorn del riu.

El Pressupost i el calendari:
L’organització pressupostària i temporal de les actuacions es recull en el quadre adjunt, definint les inversions realitzades i/o previstes per a cada una de les
actuacions. El fet de poder incorporar actuacions realitzades en la mateixa línia del projecte des de l’any
2007 i que han estat executades i pagades, fa que
l’Ajuntament pugui afrontar amb molta seguretat econòmica les inversions futures, essent un projecte que
en el seu conjunt demandarà un esforç econòmic molt
petit a les arques municipals.

TOTALS

604.081,42

> Millores a l’escola
finestres noves
Aquest curs 2012/2013, amb la ajuda econòmica del
Departament d’Ensenyament i d’aquest Ajuntament,
per mitjà d’una subvenció que ha atorgat la Diputació
de Girona, s’han renovat gran part de les finestres dels
dos edificis de l’escola pública d’Esponellà.
Les finestres eren de fusta i estaven molt malmeses.
S’han col·locat d’alumini, material que no necessita
cap mena de manteniment i que permetrà durant els
mesos de més fred, estalviar calefacció i durant els
mesos d’abril, maig i juny, quan comença a fer més calor, evitar l’excessiva escalfor del sol.

> Transport escolar…..
Aquest any les retallades són l’ordre del dia, n’hi ha per
tots costats i per tothom. A més, no hi ha diners i han
de sortir les misses de la manera que sigui.
Es comença amb les retallades dels sous de les pagues extres dels treballadores de l’Ajuntament, les
subvencions, menys mestres per la mateixa quantitat
d’alumnes i a més, el transport escolar.
Ara, des d’inici de curs, no hi ha transport escolar pels
nens i nenes del municipi d’Esponellà, ja que la Generalitat ha suprimit la subvenció i el cost total l’havien
d’assumir les famílies i el propi Ajuntament.

ESPONELLÀ

a recuperar el volum de la pallissa de Cal baró,
treballs de refer estructura i coberta, tancaments i
condicionament interior, i la ordenació exterior per
a l’ús social , la part de
la intervenció interior i
rehabilitació de l’edifici
ja s’han executat i s’està en fase d’execució de
l’ordenació exterior.

Condicionament
i equipament
entorn de Can Vila
Centenys
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L’AJUNTAMENT INFORMA
S’ha intentat tot i de totes maneres per tal de poder
conservar el transport al municipi. S’ha trucat a tothom per entendre perquè el transport passa per tot el
municipi per anar a buscar els nens i nenes de Crespià i no pot agafar cap nen d’Esponellà. La resposta
ha sigut que el transport, vingui d’on vingui, només té
contractat el servei del viatge que va de Crespià a l’Escola Carles de Fortuny i viceversa. A més no som els
únics, ja que molts municipis de Catalunya els passa
el mateix que nosaltres i per tant no es poden fer excepcions!.
En conclusió, els nens i nenes d’Esponellà han d’anar a
l’Escola de la manera que puguin mentre els de Crespià poden gaudir de transport i menjador gratuït.
Per compensar una mica i ajudar els alumnes del municipi, l’Ajuntament va donar una subvenció per la compra de llibres i/o material escolar.

> Concurs de fotografia
Enguany s’ha tornat a celebrar el Concurs de Fotografia, que ja va per la seva V Edició. En el concurs hi ha
participat unes 5 persones, que varen presentar un
ampli repertori de boniques fotografies que representen el municipi d’Esponellà i que han estat exposades
a l’Ajuntament des de la Festa Major fins a la Fira de la
Carbassa, diada en que es va donar a conèixer el guanyador de l’edició del concurs d’enguany.
Al jurat, format per cinc persones, li va ser força dificultós escollir la millor foto, donat que totes les obres
presentades eren de molt bona qualitat. Finalment varen escollir una fotografia del paisatge del Pla de Martís, realitzada per Joan Nierga.

ESPONELLÀ

> Curs de costura i
patronatge bàsic
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Aquest any el curs de costura i patronatge dirigit per
la Tajima arriba a la segona edició. Tallar i cosir és un
art i una tasca que proporciona el plaer de crear bonics
models i que al mateix temps ens obre nous horitzons
de treball, ajudant a economitzar a la persona actual.
Alhora de cosir vestuaris propis o dels demés, es descobreixen capacitats creadores que poden donar un
nou estil a la forma de viure. Fer-se la roba un mateix
és un sistema pràctic i senzill per realitzar dissenys de

vestir segons les preferències de cadascú.
Va dirigit a persones adultes i a nens i nenes a partir de 7 anys. Per a més informació, cal adreçar-se a
l’Ajuntament.
Vivències del curs anterior, per Tajima.
El mes de gener d’aquest any vaig començar a impartir
un curs de costura a Cal Baró d’Esponellà. La intenció
d’aquest curs era que tota persona pogués aprendre
costura encara que no hagin tocat mai cap màquina de
cosir. Vaig obrir el curs amb tant sols una persona i
hem acabat set.
El programa d’aquest curs consistia en la realització de
punts a mà a sobre un tros a roba, els més importants,
acabar en una tira al viés, al voltant, perquè quedi ben
polit, etc. Van aprendre a confeccionar una faldilla amb
tots els seus complements, cremallera, folro...etc. Com
també una bossa, va ser una mica més complicada
però el final van sortir totes, i per cert, molt ben fetes
i maques.
Per mi ha estat molt enriquidor veure com persones
que no sabien cosir hagin pogut fer amb èxit els objectius del curs i amb nota elevada.
El dia 30 de juny es va fer la cloenda del curs i la intenció és que es torni a començar un er i un 2on nivell el
proper mes d’octubre.

> Perquè he fet el curs de
costura i què em sembla?
Opinions de les participants.

>

Hola sóc la Cristina i sóc de Crespià. Vaig decidir fer el
curs perquè m’agrada tot el tema de la costura i poder
fer-me la meva pròpia roba. I el resultat del curs crec que
està molt bé perquè he fet bones amigues, passes una
bona estona i a més he après a fer varies coses, una faldilla que encara està per acabar però l’acabaré. He après
a fer diferents punts de costura amb un drap. Que estem
fent? una bossa per posar les postres, coses de costura,
i també estic fent un vestit per anar a casament, i la veritat, és que estic molt contenta. La Tajima és molt agradable i m’agrada perquè si hi ha alguna cosa que t’agrada
fer ella t’ajuda i t’ensenya a fer-la, com és el cas del vestit
que m’estic fent.
Cristina

>

Aquesta tarda, mentre l’Octavi estava fent deures,
m’he posat a pensar en els meus deures de costura: una

L’AJUNTAMENT INFORMA

- Mare, què estàs fent?
- Escric unes paraules per a la Tajima, que ens ha preguntat com havia anat el curs...
- Doncs jo crec que t’ho has passat molt bé!!!
- Ah si? Per què?
- Perquè quan veníem a veure’t, tu estaves molt contenta
i es veia que t’ho passaves bé.
- Com estava, contenta? Concentrada?
- Sí, concentrada. O no sé... no sé com explicar-ho.
Potser jo tampoc sé com explicar-ho, però quan em va arribar a les mans aquell fulletó amb un dibuix d’un model
de costura no m’ho vaig pensar gaire. De petita havia fet
un curs de costura amb una veïna del poble, m’ho havia
passat molt bé; tant, que volia estudiar moda i confecció
quan m’arribés l’hora. Però al final, els meus estudis van
anar cap a un altre cantó. Ara tenia a les meves mans una
altra oportunitat. Vaig trucar-hi i vaig començar el curs.
No crec que en aquell moment pensés en cap expectativa
ni cap meta on arribar, simplement tenia ganes de cosir
i passar-m’ho bé.
I amb aquests mesos m’he fet i estrenat una faldilla, he
arreglat roba dels meus fills, estic a punt d’acabar una
bossa amb roba reciclada, he fet un drap amb part de la
“teoria de la costura”...
Això s’aconsegueix amb moltes ganes, però també amb
un grup ben avingut, amb una persona al capdavant per
guiar-te i explicar-te les coses importants, que et deixa
opinar i equivocar per poder aprendre.
Et dono les gràcies Tajima: per mi no ha estat només un
curs per aprendre a fer coses si no també una manera de
relaxar-me, de gaudir del meu temps amb una cosa que
m’agrada. Potser fins i tot ha sigut un redescobriment de
mi mateixa i de les meves possibilitats, un retrobament
amb una activitat que havia fet de petita i que he comprovat que continua agradant-me.
I a més de tot això, tal com em va dir l’Ovidi tornant de
colònies, “Ha sigut pipa!”.
Anna Gifreu

> Tot va començar quant un dia vaig anar a comprar en
una merceria de Banyoles i vaig veure un paperet de color lila, que deia “Curs de Costura”. Quant vaig arribar a
casa vaig trucar i el dimecres següent em vaig presentar
al curs.
El principi em va xocar perquè el segon dia de classe ja
em van dir de fer una faldilla, i jo no en tenia ni idea. Només havia cosit algun mitjó foradat. Vaig començar fent el

patró de la faldilla, la veritat que ho vaig veure difícil, però
un cop fet vaig començar a fer-la i l’he acabat I després
he continuat amb una bossa. Estic molt contenta del curs:
potser he après a tenir una mica més de paciència i mirar
més la perfecció de les coses. No ser si podré continuar
l’any vinent però jo us recomano que us hi apunteu ja que
hi ha molt bon rotllo.
Lourdes

> M’ha agradat poder realitzar aquest curs de costura, ja
que encara que el fet de cosir sembla una cosa senzilla
i a l’abast de tothom, he pogut comprovar que no és així,
una cosa és cosir i una altra és cosir bé i acurant els detalls, que és com ens has ensenyat tu, Tajima.
Hem après a fer-nos una faldilla amb tots els detalls que
comporta, una bossa per a les coses de costura, embastar, fer les vores, posar cremalleres, posar viés, fer la
vora a mà i a màquina, etc. Coses si es vol simples però
que abans ho donava a la mare per a què m’ho fes, i ara
em sento orgullosa de fer-m’ho jo.
M’agrada aprendre tot el que pugui sobre aquest ofici i no
posar-me limitacions a tot al que hi ha per aprendre, és
per això que si per l’any vinent es segueix fent i m’ho puc
combinar per horaris, m’agradaria continuar.
Irene Parcerisas

> Camps de treball:
Castell d’Esponellà:
Aquest estiu, del 29 de juliol al 12 d’Agost, es va realitzar el Camp de treball del Castell d’Esponellà per
tal de fer una intervenció arqueològica al Castell i així
millorar-ne el seu aspecte i estat. Des de l’Ajuntament
varem apostar per aquest projecte i, juntament amb
Coordinadora del Lleure del Pla de l’Estany varem
aconseguir que la Generalitat aprovés el projecte i donés els mitjans per tirar-lo endavant.
Estem molt contents d’haver pogut engegar una iniciativa com aquesta, donada la difícil situació econòmica
actual. Esperem que pugui tenir continuïtat, ja que el
més difícil és arrencar, ara apostem per continuar.
Com ja devíeu notar el poble es va omplir de joves vinguts d’arreu de Catalunya amb ganes de contribuir i
d’ajudar per arreglar el castell, però també amb ganes
de passar-ho bé i gaudir del paisatge i la natura que
els envoltava... així doncs varen poder gaudir de les potencialitats del Municipi: fent piragua al riu Fluvià, excursions recorrent els pobles, anant a veure el Pla de

ESPONELLÀ

redacció de les impressions del curs. De sobte, el nen em
pregunta:
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Martís, Vilert, Centenys, la resclosa, el clot d’Espolla...
Un objectiu que ens varem proposar també, era aprofitar el dinamisme dels joves per fer alguna activitat
oberta al poble. Així doncs, els mateixos joves del
camp de treball van organitzar un concurs de pagesia
a l’entorn de Cal Baró que va desbordar les expectatives amb més de 80 participants, també van fer un
vespre de pizzes on tothom qui volia podia anar-ne a
buscar a preu de cost...
Van ser uns dies intensos que els joves no oblidaran,
una manera d’obrir al poble a joves compromesos i
amb ganes d’ajudar i treballar.
De la seva feina en van sortir fruits: es van netejar algunes sales, marcant-ne millor les parets i arribant al
mosaic del terra del castell enterrat des de feia anys.
En la intervenció arqueològica també va haver-hi troballes, concretament ceràmiques tipus blava catalanes del segle XVII i alguns óssos encara per estudiar...
Aquestes peces s’han dipositat al museu arqueològic
de Banyoles que farà els estudis pertinents.
La veritat és que queda molt per fer i és per això que esperem seguir l’any vinent! Per recuperar la imatge del
Castell, fent honor a la seva història datada des del segle XI amb les seves posteriors transformacions, diferents utilitats i amos. Volem dignificar el nostre castell!
Esportnellà:
Amb la intenció de recuperar una activitat del poble
amb molta història, el dissabte 26 de maig es va organitzar una caminada pel poble i un partit de Fairyfutbol.

ESPONELLÀ

Si bé la caminada matinal va tenir poc poder de convocatòria, la veritat és que el Fairy-futbol va ser un èxit.
Nens, joves i pares van poder gaudir d’un matí ple d’esport, relliscades, caigudes, rialles, sabó i aigua.
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L’activitat era molt senzilla: un camp fet amb bales de
palla per esmorteir possibles caigudes, i un plàstic al
damunt amb aigua i sabó i... a jugar i passar-ho bé!!
Realment era difícil mantenir-se dret, les patacades
anaven una darrera l’altra hi havia qui es rendia, agafava el flotador i gaudia de la gran piscina en què s’estava convertint el camp; d’altres jugaven amb la mànega
per tal d’omplir encara més d’aigua el camp i els pares
animaven un partit que ningú tenia clar qui guanyava,
ni qui jugava, ni contra qui jugava...
A mesura que passava el temps la cosa s’animava i
alguns nens, que en un principi s’ho miraven des de

fora, es van decidir a entrar al terreny de joc. Fins i tot
semblava que algun pare es moria de ganes de fer el
pas i entrar en joc... A mesura que passava el temps
els participants van reinventar l’esport i van començar
a rebatejar-lo, water-fairy, water-fútbol...
Esperem repetir l’any vinent, i aconseguir una major
participació i implicació. Volem que l’Esportnellà torni a recuperar la força que tenia i d’aquesta manera
viure un dia d’esport no competitiu, per passar-ho bé
en família –pares i mares, nens, joves i avis del poble
i voltants-!
Aquest estiu, continuant amb la línia dels darrers anys,
l’Ajuntament va tornar a organitzar el Casal d’Estiu.
Aquest va tenir lloc al local social durant tot el mes de
juliol. Hem de dir que va ser tot un èxit: més de 40 nens

van participar al casal del poble durant aquest passat
mes de juliol i primera d’Agost.
Aquesta activitat va ser duta a terme per la Coordinadora del Lleure del Pla de l’Estany, amb monitors del
propi poble i de la comarca. Cal apuntar que la Coordinadora és la federació d’entitats de Lleure sense ànim
de lucre que hi ha a la comarca i que durant el curs i
a l’estiu, a partir del voluntariat, i les diferents entitats
que la formen, fan esplais, camps de treball, colònies
i campaments... Segur que molts nens recordaran els
jocs que omplien tots els matins, els encantaven els
de córrer i amagar, però de ben segur no oblidaran
la cursa de vaixells reciclats pel Fluvià o el joc de les
banderes al castell d’Esponellà. El poble també va adonar-se de les activitats dels nens que sovint l’omplien de “lladres” intentant passar macarrons prohibits i
“policies” que s’encarregaven de parar-los-hi els peus,
nens i nenes buscant pistes, fent proves i gimcanes o
fent una cursa d’orientació... Les activitats tenien un fil
conductor setmanal i d’aquesta manera una continuïtat que despertava curiositat i ganes d’anticipar-se i
saber el que vindria l’endemà. Destacar aquesta motivació dels nens que feia arrencar el dia els monitors
amb un somriure.

L’AJUNTAMENT INFORMA
Com sabeu l’Ajuntament i el poble creuen molt en
aquest casal. És necessari per a les famílies però també per als nens i per al seu temps de lleure. Ajuntament
i Coordinadora del Lleure del Pla de l’Estany apostem
perquè aquest casal sigui un espai de diversió i, al mateix temps, d’educació en el lleure. Així és el nostre
compromís: a partir dels jocs i de les diferents activitats organitzades poder educar en valors i en una manera de fer. Enmig de la gran oferta d’oci de consum, el
casal pretén ser un espai per als infants on puguin retrobar-se i realitzar-se, amb senzillesa i plenitud, amb
els seus iguals. D’aquesta manera intentem crear un

espai on tots els nens i les nenes aprenguin a conviure
i a créixer amb valors com l’amistat i el respecte, tenint
molt en compte la seva autoestima, la seva salut emocional i l’autogestió del seu propi temps lliure.
Finalment, volem donar les gràcies als pares i a les
mares per la confiança mostrada, als nens i nenes per
la il·lusió, la imaginació i la vitalitat, als monitors per la
seva dedicació i responsabilitat i a la Coordinadora per
la feina ben feta. Esperem doncs que aquest casal no
sols es repeteixi l’any vinent, sinó que tingui una continuïtat i es pugui mantenir i millorar durant molts anys!

LA FESTA DE LA CANDALERA
En el nostre municipi, tenim varies celebracions, festes, fires, castanyades, diades, i moltes més, però al
poble d´Esponellà en tenim una de molt arrelada com
és la Festa de la Candelera.
Candelera ve de candela. I es que a quest dia es reparteixen les candeles beneïdes per la nostra benvolguda
Mare de Déu, que dona nom a la festa i ens acompanya
sempre en els nostres records,
Xerrant a la vora del foc i recordant aquesta festa, en
surten moltes històries, sobre tot que està en plena
fred. Recordem l’any de les gelades, de les oliveres que
es van glaçar i la neu, quan els músics no van poder
venir. Tot recordant això , podem dir que aquest any no
va ser gaire diferent, feia una fred que pelava, i es va
decidir que el Ball del Tortell i les sardanes es fessin
dins la sala per el fred i el vent. Hem sembla que tothom ho va agrair.

la festa de
la candalera

FESTES

Es recorda any rere any, i que per molts anys la puguem gaudir tots junts!

Noelia Suarez Vilagran.

Ja fa uns quants anys que en dita festa tenim l’honor
de veure danses tradicionals com la nostra, i així doncs
aquest any ens va acompanyar el Ball de Cintes de les
Preses, uns veïns de la Garrotxa. Ells ens van convidar
a la seva festa, on nosaltres hem pogut mostrar-los la
nostra dansa.

ESPONELLÀ

En aquesta festa tenim unes coses molt especials, com
el Ball del Tortell i com no, les Pabordesses i els seus
obsequis com els bunyols i el moscatell per tothom.
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sopar de la dona
treballadora

SOPAR DE LA DONA TREBALLADORA
Fa uns quants anys a Esponellà, totes les dones (i diem
totes), organitzem un sopar, per reivindicar el dia de
les dones treballadores. Aquest any no ha faltat. Ha estat un sopar al restaurant del nostre poble “Can Roca”,
on la mestressa (que se sent dona treballadora), ens
ha cuidat com fa sempre. En aquest sopar hi trobem
dones de totes les edats, bé joves , no tant joves, jubilades i fins i tot iaies.
Som un poble petit però sabem organitzar-nos. En
aquest sopar es parla de tot i sobre tot (dels homes).
Bé que intentem arreglar-ho tot però no ens en sortim.
Però mentre mengem i riem ho arreglem tot (jejeje).
Les iaies parlen dels seus nets, les jubilades de la feina
de casa i les joves ni en volem sentir parlar de feina,

nens nenes, i més nens que a casa n’hi ha de petits i de
grans que són els que creuen menys (no creieu).
Sopar, rialles ,xafarderies que no faltin, i un petit detall
per arrodonir la festa; aquest any una mica especial
(una col, però no de Brussel·les) una flor col per el nostra jardí.
Ah, i me n’oblidava: la foto de família de record i de
molts records....
Una bonica festa que no es perdrà (esperem-ho). Ah,
per cert ..... AMUNT DONES TREBALLADORES, AMUNT !
Noelia Suarez Vilagran

sopar de la dona
treballadora

LA NIT DE SANT JOAN
La nit del 23 al 24 de juny principalment es coneguda
com la nit de Sant Joan, encara que també es coneix
per altres noms com Nit de les bruixes, Nit del foc o
Nit del Ros.
Aquesta nit es una de les més curtes de l’any degut
a la proximitat del solstici d’estiu, és una nit plena de
rituals, celebracions, on la mitologia, balls i danses,
gastronomia i pirotècnia hi tenen molt a dir. A continuació n’anomenen unes quantes.
El refrany “Bany de Sant Joan, salut per a tot l’any” és
un recordatori vinculat a la creença del país valencià
que qui pren un bany a la platja durant les 12 campanades de la Nit de Sant Joan gaudirà de plena salut per
a tot l’any.

ESPONELLÀ

Diu la tradició que si omples un plat fons d’aigua i li
deixes caure una gota d’oli al mig, i seguidament deixes amb cura el plat sota el llit tota la nit, al matí següent si la gota d’oli continua igual gaudiràs de bona
vista tot l’any, si pel contrari s’ha desfet en diverses
gotes necessitaràs un oftalmòleg.
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Les propietats de les herbes. Diu el refrany: “Les herbes de Sant Joan tenen la virtut tot l’any”. En alguns
indrets dels països catalans hi ha la costum de sortir aquesta nit a collir herbes, sembla que és quan
tenen les màximes propietats. Per les nostres contrades també es costum fer la tradicional ratafia durant
aquests dies amb tota mena d’herbes, seguint sempre

la recepta de l’avia.
Però qui entri en els
boscos a buscar herbes
cal anar en compte en
no topar-se amb practicants de màgia negre,
bruixes i bruixots doncs
en aquesta nit és quan
surten a buscar les herbes i vegetals que faran
servir en llurs rituals,
pocions i males arts.
També es creu que portar en aquesta nit un grapat d’herbes de Sant Joan de
cap per avall penjades del coll, protegirà de malt de
cap al portador del mateix.
No podem oblidar l’activitat que prenen aquesta nit tot
un reguitzell de criatures fantàstiques com, follets, llufes, goges, emapitides o dones d’aigua; també apareixen manifestacions lumíniques o Joanets, males bèsties i gambutzins, ànimes en pena que no poden entrar
al cel i que ara vaguen per la terra.
Com a balls i danses cal dir que es ballen sardanes al
voltant de la foguera encara que a molts llocs no passen de corrandes desproveïdes de cap instrument musical i cantades per els propis ballaires.

FESTES
Aquesta nit, sens dubte és la nit de la mainada a on
acompanyats de pirotècnia i focs d’artifici la viuen intensament fent explotar petards, llençant bombetes
(anomenades cebes) i portant bengales de colors.
La flama del Canigó, llargament estesa per els països
catalans, ja es tradició a Esponellà que a mans d’un
parell de nens portadors d’un fanal arribi a l’hora per
poder encendre la tradicional foguera de Sant Joan, a
on enguany un alt nombre de veïns l’ha envoltat per
poder viure un any més aquesta tradició, donant així el
tret de sortida de la nit la nit de Sant Joan tant festejada al nostre poble.
Moltes taules i cadires omplen l’era de Cal Baró per
atendre els veïns, familiars, amics i companys que amb
les dents ben esmolades i molta gana estan a punt de
sopar. El menú es composa de carn a la brasa, amanides i la tradicional coca de Sant Joan, acompanyat
de begudes, vi i cava. Quan arriba l’hora dels cafès i
cigalóns de manera eufòrica tothom explica les seves
històries i fets, la mainada no paren de córrer i saltar
tirant petards. Les primeres notes musicals comencen
a envair l’ambient i els mes atrevits ja comencen a ballar, donant pas així a que poc a poc la gent comenci
a moure el cos amb les cançons tradicionals que mai
moriran a les mans d’un DJ i la seva disco mòbil.
Son altes hores de la nit i la festa encara segueix molt
animada, alguns “suant la cansalada” ja estan acabant
les forces, però si és aquest el cas, cal anar al bar a on
les podrem recuperar.

SOPAR DE LA FIRA DE LA CARBASSA
El divendres 27 d’abril es va celebrar al local social
d’Esponellà un sopar per tota gent del municipi que va
i vol col·laborar amb la Fira de la Carbassa.
Hi van assistir unes 70 de persones que van gaudir
d’una vetllada agradable. Mentre es sopava es podien
mirar fotografies i vídeos actuals i antics.
Es va aprofitar la diada per explicar, com s’ha de cultivar la grana de carbassa gegant, en mans de la fundadora de la fira, La Carme Salvador. Alhora es va re-

sopar de la fira
de la carbassa

Joan Nierga

partir grana de carbassa germinada i sense germinar
procedent d’EEUU, que voluntàriament en Salvador
Mogas va donar a la Carme perquè la repartís a la gent
del municipi que en volgués.

Al moment de repartir-la es va acordar amb la gent
que la rebia que es comprometés a plantar-la i a portar
la carbassa, sigui gran o petita, a la pròxima fira.
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festa major de vilert

FESTA MAJOR DE VILERT
El passat divendres 31 d’agost vam inaugurar la Festa
Major de Vilert 2012 amb la caminada de nit a Ollers.
Vam començar a caminar des del nucli de Les Anglades i passant per Ca l’Alzina i Cal Parent varem arribar
a Sant Sebastià d’Ollers, on varem fer el sopar i es va
explicar un conte. Després, la tornada va ser per l’asfalt, i gràcies a la llum de la lluna plena, va ser molt
plàcida.
El dissabte es va fer, el ja tradicional, “Campiquipugui”
pel Fluvià, amb la participació d’uns 13 equips.
A la tarda, després del cercavila pel poble amb els capgrossos i els timbals, es va fer un Concurs de Pintura
Ràpida. Ens varem situar al paratge del costat del Fluvià que condueix a la Resclosa, per tal que els joves
poguessin pintar. També allà es va fer el tradicional
berenar.
Al vespre, a la Plaça Major, vam fer un sopar popular
molt concorregut, i tot seguit ball amb Disco Mòbil.
La Festa Major va acabar el diumenge al matí amb la
celebració de l’Ofici Solemne.
Laura Anglada

4a arrossada
popular a centenys

4a ARROSSADA POPULAR A CENTENYS
El dia 1 de Setembre d’enguany, Centenys va celebrar
la quarta edició de l’arrossada popular. Es tracta d’una
festa, promoguda pels veïns del municipi i que va sorgir com a complement a la festa major que es celebra el mes de Novembre. L’objectiu era disposar d’una
diada per gaudir de l’aire lliure amb la companyia de
veïns, amics i familiars.

Degut a l’èxit de l’any anterior, aquesta vegada hem repetit la gimcana pels infants (i també pels no tan petits)
del poble. S’hi van disputar varies proves d’habilitat,
d’enginy i esportives, totes enfocades a passar un matí
divertit amb la mainada. Varem fer tir amb arc, salts de
llargada, trencament d’olla, etc.

Llançament d’ous a la gallina

La cursa de Sacs

ESPONELLÀ

Al finalitzar totes les proves, tots els participants van
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Aquest any, el temps va acompanyar i es va poder fer
el dinar al carrer Valentí Almirall com es costum. Un
centenar de persones van poder assaborir la paella i
la graellada de carn que ens van preparar els amics de
Les arrossades de la tieta rosa.

11 DE SETEMBRE
Enguany la diada nacional de Catalunya va ser un acte
d’unió del municipi.
A les 8 del matí va començar l’acte en què els més matiners es van reunir davant de l’Ajuntament per iniciar
la caminada tradicional de l’Ajuntament fins al Castell
del Baró d’Esponellà on allà es va cantar “a capel·la” i
al so d’una gaita el Cant dels Segadors.
Els participants van poder veure les excavacions realitzades pels joves adolescents de tot Catalunya que
van fer el camp de treball a l’estiu.
Seguidament es van dirigir a la plaça Major del poble on
es van trobar amb els timbalers d’Esponellà i altres veïns per participar a la segona part de la caminada i per
fer més força i reivindicar la Independència del país.

A la tarda, l’espectacle dels Trambòtics ens van animar
amb jocs i cançons pels més petits. Seguidament, els
no tan petits van gaudir de l’actuació dels Eventuals,
que com l’any passat, ens van oferir un ampli ventall
de versions de cançons dels anys 70, 80 i 90.
Jordi Giralt
Veí de Centenys

11 de setembre

ser premiats amb un munt de llaminadures i xocolatines per gentilesa d’Haribo i Xocolates Torras.

Tots junts, tant d’un partit com d’un altre, petits i grans
ens vam dirigir cap a la plaça rodona, allà amb el so de
la gaita de’n Josep Marcé tocant Els Segadors i el poble
cantant es va anar aixecant la icona del País Català,
l’Estelada.
Seguidament l’Alcalde, Joan Farrés, va llegir el manifest que posava en rellevança la independència i el desacord amb el país veí, Espanya.

La gent jove del municipi es van dirigir cap a la majestuosa manifestació celebrada a Barcelona, una manifestació seguida per tot el món. Es va demostrar a tot
el món que el poble català no està d’acord de la manera que ens tracten i ens exigeixen l’Espanya. També es
va demostrar que el poble català estar unit i pot anar
millor sense un apèndix enganxat.
Mentre mig poble d’Esponellà s’encaminava a la manifestació l’altre meitat estava celebrant el dinar de la

Diada. Aquesta gent encara que no van anar caminar
pels carrers de Barcelona no significa que no vulguin
un país lliure, independent sinó era gent es va estimar
més fer un acte de llibertat junt a la gent del poble.
El dinar va anar molt bé, tot seguit hi va haver un concert a càrrec de Germà Negre, un grup de joves del Pla

ESPONELLÀ

Quan l’acte oficial es va acabar ens varem reunir tots a
l’era de cal Baró on la gent va esmorzar amb tranquil·
litat mentre els infants jugaven.
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de l’Estany en què van aconseguir fer aixecar de la cadira varia gent per ballar un vals.

Una última cosa....el que es va reivindicar fins l’últim
moment del dia....LA INDEPENDÈNCIA.

La Diada Nacional, tant per una banda com per una altra, va ser esplèndida, els dia va acompanyar, la gent
estava amb harmonia..... què es pot demanar més? Si!

festa major
d’esponellà

FESTA MAJOR D’ESPONELLÀ
El tercer cap de setmana de setembre es va celebrar
la Festa Major d’Esponellà. El dia va estar acompanyat
d’un bonic sol i una càlida temperatura.
A les cinc de la tarda hi va haver l’espectacle infantil,
jocs cooperatius i creatius per petits i grans acompanyats de música i d’uns monitors que van estar molt a
l’alçada per fer passar la jornada d’allò més bé a tots
els infants del municipi.
A les set, a l’interior de Cal Baró, amb un ambient més
fresc, es va celebrar una xerrada d’Arqueologia, Presentació de les intervencions arqueològiques del castell

d’Esponellà, a càrrec de l’arqueòleg Rafael Daeza.
El diumenge hi va haver la Missa de la Festa Major
a l’hora de cada diumenge, i a la tarda, per acabar de
completar el dia, es va poder escoltar, ballar i gaudir
d’una complerta audició de sardanes a càrrec de la
Cobla Cervianenca.
Així doncs, es pot dir que hi va haver una bona participació a la Festa i un ambient d’alegria general, tal i com
ha ser en les Festes Municipals.

la XIV fira
de la carbassa

LA XIV FIRA DE LA CARBASSA
Ja son les vuit del matí, i a Esponellà ja es comenta a
respirar ambient de fira, flaire de festa. Es nota aquella
remor que fa intuir que serà un diumenge diferent.
Comença la catorzena edició de Fira de la Carbassa.
La gent es belluga d’aquí cap allà, tot són corredisses, arriben cotxes, furgonetes, camions i tractors. Els
carrers comencen a omplir-se d’estructures de fusta i
guarniments metàl·lics, les parades de productes d’artesania i alimentació ja estan a punt.
I com no podia ser d’altra manera, la protagonista: carbasses de tot arreu, de totes les mides i tonalitats arriben a Esponellà.
Cal espavilar-se, aviat els visitants i curiosos ompliran
els carrers i tot a d’estar a punt.

ESPONELLÀ

Tot fa pensar que el bon temps afavorirà l’afluència i
participació de gent als diferents actes i activitats previstos per tot el dia.
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Un dels principals atractius de la fira és el concurs de
carbasses, sobretot a primera hora quan l´interès es
concentra en saber quina serà la més gran, quina serà
la que pesarà més. Aquest any la guanyadora pesa

286 Kg.
Elles són les protagonistes, durant tot el dia la gent no
para de fotografiar aquests fruits tant gegants i espectaculars.
Paral·lelament al concurs, també podrem gaudir d’una
mostra d’ornaments fets amb carbasses i una exposició de Ràdios Antigues cedida per Robert Deulofeu.
Al migdia el Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany, ofereix la venda de tiquets per poder degustar diferents
tapetes, totes elles elaborades amb carbassa: arròs de
verdures ecològiques i carbassa, crema de carbassa i
pastissets de pasta de full i cabell d’àngel.
Igual que l’any passat, es comptà amb la participació
d’un padrí/na. En aquesta edició es l’àvia Remei la convidada. La cuinera mediàtica ens ofereix una xerrada
sobre cuina catalana que omple de gom a gom la Sala
d´Actes de Cal Baró, per escoltar els seus consells i
anècdotes.
En el mateix emplaçament, a la tarda, es la filla de
l’avia Remei, la Cristina Martí, qui torna a ompli la sala
per explicar-nos consells i trucs sobre remeis que podeu utilitzar amb una farmaciola natural.

Així doncs, amb aquest dia tant agradable i assolellat,
un any més, hem celebrat la Fira de la Carbassa, que
ha transcorregut amb un ambient molt festiu i tranquil.
Només ens queda agrair la participació al firaires, als
visitants i molt especialment a la gent d´Esponellà, per
la seva dedicació i col·laboració.

la XIV fira
de la carbassa

I per rematar la festa, la música, que no hi pot faltar.
Els veïns d´Esponellà, en Sedó i el seu fill l´Adrià ens
ofereixen un recital de música tradicional extraordinari. En Sedó construeix els instruments que ell i el
seu fill utilitzen, i alguns d’ells, estan elaborats amb
carbasses. Tot un espectacle digne d’admiració i felicitació als artistes.

Un any més hem unit esforços per aconseguir el muntatge i organització d’una fira que ja esta consolidada
i que obté un ressò i projecció del nostra poble més
enllà del que ens podem imaginar.

FESTES

ESPONELLÀ

Gràcies a tots.
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sant galderic

SANT GALDERIC
El dia 12 d’octubre d’aquest any ha sigut una festa que
no s’ha parlat en cap moment ni del Pilar ni la desfilada
que es va realitzar en alguna ciutat d’algun país pròxim. Ha sigut una diada que encara més hem celebrat
el patró del pagesos.
El dia va començar amb núvols però el temps no va
espantar els participants per realitzar les activitats
proposades al bosc de Fontcoberta-Martís.
A les 10h del matí ja hi havia apunt la II Trobada de
tractors antics per iniciar una ruta pel mig dels 4 municipis (Serinyà, Esponellà, Fontcoberta i Porqueres).
Mentre els tractors estaven fent camí i ensenyant les
seves belleses a poca velocitat, al bosc s’hi estava fent
el tradicional Campionat del Pagesia juvenil, on el jovent dels municipis van poder demostrar quin grup era
el més pagès.
El temps amenaçava pluja, i la missa solemne es va
celebrar a l’església de Sant Andreu de Serinyà.
La pluja va arribar a la roureda i van haver activitats
que no es van poder realitzar com El concurs de fangar. En canvi la final del campionat de Pagesia es va
poder fer després de dinar.
El pavelló de Serinyà es va anar emplenant i l’arròs
s’anava fent mentre la Cobla de Banyoles tocava sardanes i la gent gaudia escoltant i ballant la música ca-

talana.
Encara que el dia no va acompanyar gaire, la gent va
participar a les activitats i la cloenda de la diada no
podia anar millor amb la música de Germà Negre de la
què varem gaudir tots els assistents.

ESPONELLÀ

CRIDA A LA PARTICIPACIÓ
FESTES D’ESPONELLÀ
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Ja s’ha intentat, se n’ha parlat, i en butlletins anteriors se n’ha fet escrits, però es vol tornar a provar.

Vols col·laborar amb el poble i per al poble, independentment de qui governi?

Les festes i activitats del municipi poden ser millors
i més al gust de tothom. Actualment s’organitzen des
de la Regidoria de Festes però això pot variar si els
veïns d’Esponellà volen formar participar i part d’una
comissió de festes.

Perquè les festes són nostres, necessitem la teva implicació:

T’agradaria participar, fer propostes i millorar les
festes i activitats del poble?

Tothom hi està convidat!!!

Vols col·laborar perquè les festes siguin divertides i
amb sentit?

T’hi esperem, ets necessari, no faltis!

Vine a la reunió que se celebra el:
Dijous 20 de Desembre a les 21.00 h al local social!

Creem una comissió de festes, junts fem poble!
Organitza: Veïns d’Esponellà i tècnic de Joventut.

ENSENYAMENT I ESCOLA
UNA ESCOLA DESPERTA I PARTICIPATIVA
El curs 2011-12 va començar amb idees noves, que
mica a mica s’han anat materialitzant i que ens ajudaran a fer més fort el vincle de l’escola amb tot el seu
entorn. Parlem de la fira de l’intercanvi i la fabulosa
banda dels Timbalers del Fluvià.
A primers d’octubre vam celebrar la primera fira de
l’intercanvi de l’escola al parc de Cal Baró. La seva finalitat és donar un nou ús a tot allò que a casa ja no
serveix –des de roba i joguines fins a bicicletes, patins,
instruments musicals i altres estris– i alhora aprendre
a reciclar i compartir.

El febrer, com cada any, va ser intens. Vam començar
amb la Candelera, en què l’AMiPA va vendre tortells i
bunyols com cada any, i la parada del Viatge Esportiu
Comarcal a l’escola, a la qual vam prestar l’habitual suport logístic.
Per Carnestoltes es va presentar la nova banda de
percussió: els Timbalers del Fluvià engegada per pares
de l’escola. Amb ells vam fer una rua pels carrers del
poble, tots disfressats, fins arribar al local social. Allí
vam tenir un espectacle d’animació conduït pel dinamitzador cultural del Consell Comarcal, en David. En
acabat vam fer el tradicional sopar de pa amb tomata
i carn a la brasa. La banda de timbalers ha començat
amb molta empenta i es preveu arnar-la obrint mica a
mica als nens i nenes de l’escola que hi mostrin interès, per acabar formant una banda completa, de totes
les edats, qui sap si amb capgrossos i tot? Algú s’hi
anima?

Encara al febrer, dins la Fira de la Mel de Crespià,
vam fer jocs d’habilitat a la pista i vam escoltar una
sessió de contes al local social de la mà d’Alma Va de
Contes. És el segon any que l’AMiPA organitza, amb la
col·laboració de l’ajuntament, activitats de caire lúdic i
educatiu per als infants.
Les colònies de l’escola aquest any van dur als mestres
i alumnes a la casa El Ginebró de Vilopriu. L’experiència de dormir fora de casa és tot un repte important,
tant als tres com als sis o nou anys. És un luxe que els
mestres hi continuïn creient i apostant.
Per últim, a la festa de fi de curs de l’escola aquest
any vam tenir festa de l’escuma a la tarda i al vespre,
el tradicional sopar de cloenda del curs. Aquest any
ens el va preparar en Vicenç Íter, de manera altruista i amb tota la dedicació. L’arròs a la cassola era per
llepar-se’n els dits! Gràcies, Vicenç! Com que el temps
va ser favorable, vam poder sopar a la pista i passar la
vetllada a la fresca, amenitzada pel grup banyolí Blue
Duck.
AMiPA de l’Escola Carles de Fortuny

ESPONELLÀ

Al desembre vam estar enfeinats preparant el pessebre vivent, organitzat per l’escola amb la col·laboració
de tota la comunitat, des dels mestres i alumnes, fins
els pares, les entitats del poble i l’ajuntament. Tots s’hi
van bolcar de manera molt entusiasta i el resultat va
ser d’una gran qualitat. És sens dubte una d’aquelles
ocasions en què la participació mostra els seus fruits
més dolços.
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EL NOSTRE MUNICIPI
Els alumnes de 4t de Cicle Mitjà de l’escola, varem fer
un treball del nostre municipi. Cadascú va buscar informació del seu poble o barri, el varem exposar oralment a la classe i un altre dia el varem anar a visitar.
Ara us farem un petit resum d’algunes de les coses
més interessants que varem aprendre i veure, dels pobles d’Esponellà, Centenys i Vilert i del veïnat de Les
Anglades.
Quan varem fer la visita a Esponellà varem passar
per davant de l’Església i ens van explicar que és una
església romànica i està dedicada a Sant Cebrià. Observàrem que a la paret hi ha un rellotge amb xifres
romanes. Les parets són molt gruixudes perquè han
d’aguantar l’arc de la nau. Destaca també la porta amb
forrellats i ferratges.
També poguérem estudiar el riu Fluvià i un dia hi varem anar a fer-hi unes activitats. Una d’elles era analitzar l’aigua i varem descobrir que està neta i per això
hi poden viure animals com crancs, les gambetes, les
serps d’aigua i les llúdrigues.

El Pont va ser enderrocat dues vegades: la primera durant la Guerra del Francès i la segona durant la Guerra
Civil espanyola.
Varem anar a visitar
el poble de Centenys i
varem veure:
L’església que és romànica i que està dedicada a Sant Iscle i
Santa Victòria. Més
enllà hi ha les escoles
que estan enderrocades.
A Centenys hi ha una
ermita que fa pocs
anys es va reconstruObservant el plànol de
ir. És l’ermita de Sant
Centenys
Miquel. També hi ha una
casa rural: Can Garganta. Varem mirar els noms dels
carrers, com Valentí Almirall, C/ Tramuntana, Carrer de
l’Església.
Vilert és un petit poble del municipi d’Esponellà. Té dos
veïnats: Les Anglades i Les Caselles.
En temps dels romans s’anomenava Sisterianus. Actualment la majoria de cases estan restaurades.
Al bosc hi ha les ruïnes d’una rajoleria. La van tancar
el 1.929.
L’església s’anomena Santa Maria. Es va construir
l’any 844. És romànica.

El castell d’Esponellà té més de 1.000 anys. Ara està
en ruïnes.

El dia 1 de maig de 1997 van posar aigua corrent al
poble.
A Vilert hi ha la Font Nova de l’any 1.929 i la Font de

ESPONELLÀ

Primer va ser una torre, després una fortalesa fins que
l’any 1381 el rei Pere III el Cerimoniós va donar permís per fer-hi un castell i així va començar a haver-hi
barons.
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Hi varen viure molts propietaris diferents, com els Palera, els Corbera, els Fluvià, els Fortuny. Un d’ells, Gaspar de Berard i de Cortada, va contribuir a la defensa
de Barcelona, per això el rei Carles VI d’Àustria li va
concedir el títol de baró d’Esponellà.
El pont d’Esponellà es va acabar de construir l’any
1.442. Feia 156m. de llarg, 4m d’ample i 17m d’alçada
sobre el riu i tenia 6 arcs.

Aquí estem a Vilert a prop del riu

ENSENYAMENT I ESCOLA
Beu i Tapa del 1.700.
El riu Fluvià passa per Vilert. Hi viuen molts animals
de ribera com martinets, bernats pescaires, ànecs coll
verd, llúdrigues...
Les Anglades és un veïnat de 35 habitants. Ca l’Anglada és el mas més important.
Abans hi havia el Castell de Vilert, ara només en queden ruïnes.
La casa més antiga és Can LLovet. Es va construir el
1.491, però ara està molt restaurada.
També varem fer un gràfic dels habitants del municipi
repartits en els seus pobles i barris.
Esponellà
Martís
Batllori
Centenys
Borrell
Brunsó
Vilert
LesAnglades
Les Caselles

150
84
23
43
32
22
39
35
23

Biel Bosch, Marçal
Bosch, Blai Busquets,
Gerard Busquets,
Jana Costa, Mark De
Jaeger, Iris Homs,
Vall Octavio, Laura
Puig, Abril Rigall,
Dylan Zooneckynd

A Les Anglades, sobre un munt de còdols

LA LLAR “ELS SOLETS” ACABA EL CURS 2011-2012
Com que alguns nens van a l’escola de davant “Carles de Fortuny” un dia a l’hora del pati els vam anar a
fer una visita. Vam estar jugant amb ells i després ens
van ensenyar les aules de tot parvulari, així anaven
coneixent el terreny.
En els últims dies, hem fet la festa final de curs, on
van venir tots els pares, mares i germans/es, i els
més petits van fer la representació de 4 insectes diferents i després vam fer una cantada tot fent un recull
de les cançons treballades durant tot l’any. Després
va començar la berenada!

Aquest divendres fem la tarda dels germans, on tots
els germans i germanes dels infants vindran a la llar
a passar tota la tarda amb nosaltres i podrem fer jocs
d’aigua i després un berenar! Segur que serà molt
divertit.
Des dels Solets us volem desitjar a tots un molt bon
any i fins el proper curs!

ESPONELLÀ

Ja s’està acabant el curs i hem d’anar dient adéu a
alguns nens que l’any que ve marxen cap a P3.
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GENT GRAN
L’ANY EUROPEU DE L’ENVELLIMENT ACTIU
Aquesta frase l’haureu llegit o escoltat en el transcurs
d’aquest any, i encara la sentireu, perquè hi ha actes
previstos abans que s’acabi l’any.

Actualment els jubilats d’avui pensem que podem tenir
salut i anys per viure, tal vegada més endavant no serà
així.

Però, que vol dir “envelliment actiu”?

No n’hi ha prou en fer informàtica o aprendre noves
tecnologies.

Per això ENVELLIMENT ACTIU vol dir que hem de fer
quelcom més, col·laborant amb una associació, un
grup de voluntaris, prenent el compromís d’ajudar a la
societat, encara que sigui en l’àmbit més petit del teu
entorn.

No n’hi ha prou en treballar a l’hort o al jardí i fer la
partida de cartes.

Ben segur que rebrem més satisfaccions de les que
nosaltres donarem.

Per resumir-ho en poques paraules diria que:

No n’hi ha prou en sortir a caminar o fer gimnàstica.
Tot això està molt bé i ho em de fer mentre la salut ens
ho permeti.

Jordi Ponce
(membre del Consell Consultiu de la Gent Gran)

ASSOCIACIÓ DEL CASAL DE LA GENT GRAN
D’ESPONELLÀ
La junta de l’associació del Casal us desitja a tots, i especialment als associats, un molt bon any.
En la trobada que varem fer per celebrar la diada del
soci, a Can Roca, i a la qual hi varem assistir quasi la
totalitat dels socis, varem tenir ocasió de veure unes
fotografies que reflectien les activitats dutes a terme
en aquest curs 2011-2012.
Podríem pensar que sense aquestes fotos no podríem
demostrar la feina que s’ha fet, però en realitat el que
demostren, és que tots formem part del casal i hem
d’estar satisfets del que ja és historia.
La Junta us anima a seguir participant i us demanem a
tots els socis que feu propostes, perquè el nostre casal
sigui viu i a l’abast de tothom.
El personal de Consorci de Benestar Social té un gran
interès per promoure activitats que facin que nosaltres
ens sentim millor.
PARTICIPEU-HI!!

ESPONELLÀ

La Junta
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SALUT
VIURE EN UNA RESIDÈNCIA

Minuts, hores, dies, mesos... Ja fa
cinc anys i mig que visc a la residència geriàtrica Pla de Martís on
m’hi trobo molt a gust. Ara és casa
meva.
Em dic Maria Portella i tinc 92
anys. Abans d’entrar a formar part
de l’entorn natural que m’ofereix
Esponellà, vivia amb el meu germà
i la meva cunyada a Banyoles.
La meva vida ha estat senzilla i
normal, com la de qualsevol persona del meu temps. L’únic que
em diferenciava de les altres dones era el meu estat civil. Jo era
soltera. Aquest fet em va ajudar
a superar les dificultats i els reptes que em vaig trobar al llarg de
la meva vida. Quan les meves amigues eren solteres sortíem sovint
plegades, però a mesura que les
amistats es van anar casant vaig
anar perdent la relació. Això sí,
les recordo sovint, i a l’habitació
a vegades tanco els ulls i penso o
revisc algunes d’aquelles sortides.
De ben joveneta ja vaig treballar.
Em dedicava a fer companyia a
senyores a casa seva. Eren dones
que vivien soles i volien algú que
estigués amb elles. Aquella feina
em satisfeia especialment. També
cada dimecres, a Banyoles, feia
mercats. Venia una mica de tot:
volants, obrellaunes, aixades i altres estris. Era un espai que em
permetia estar activa i en relació
amb molta gent. Com han canviat
els mercats des de llavors...
Vaig arribar a Pla de Martís l’any
2007, un fred dia d’hivern. Era
el mes de gener. Feia poc temps
m’havia trencat el fèmur, i la residència havia de ser un espai on

ser-hi durant un temps, un mes i
mig. El temps per recuperar-me.
El primera dia vaig tenir alguns dubtes: com funcionava la residència,
quins companys tindria, com seria
la meva adaptació, si m’agradaria el
menjar i l’atenció rebuda, etc.
Aquell mes i mig inicial es va allargar, fins al punt que vaig decidir
que la residència formés part de la
meva vida i per tant passes a ser
casa meva. M’hi trobava a gust.
A Pla de Martís crec que m’he
adaptat diferent d’ altres residents
i companys. D’ençà que vaig arribar em vaig sentir tranquil·la, segura i no em notava gens nerviosa.
Aquest fet no va ser estrany per a
mi, ja que com ja he explicat anteriorment, quan era jove, feia companyia a dones del poble que ho necessitaven, i en algunes ocasions
em quedava a dormir. Aquí també
passava a fer companyia i alhora
també em feien companyia a mi.
M’agrada molt parlar, escoltar i
estar a prop de la gent. A vegades,
alguns companys o companyes,
però, expliquen les coses una i altra
vegada de manera repetida. Això
m’agrada menys, però cal mirar
d’atendre i entendre a tothom, oi?
Aquest fet, juntament amb la pèrdua de visió i audició, provoca que
des de fa un temps em trobi més
còmoda a la meva habitació escoltant la ràdio. M’agrada molt escoltar les notícies, en català, i també
si puc música clàssica i alguns artistes com ara Montserrat Caballé.
És una gran dona i cantant.
Tinc una rutina diària. Cada matí
m’aixeco, em vesteixo, em rento
la cara, penso jocs de memòria
que puc fer a la meva companya
de menjador... i en altres moments
canto cançons a un home neguitós
per tal de que es tranquil·litzi. Més
tard torno a la meva habitació, on
deixo la porta oberta per sentir els

meus companys que passen i notar que no estic sola. Em sento a
casa meva.
M’agraden molt les olors de Pla de
Martís, les olors que surten de la
cuina, les olors de la gespa i del
bosc moll.
Em fa especialment feliç sentir-me
acollida per part de tota la gent
que hi treballa i m’han donat l’efecte que he necessitat.
Reconec que actualment els familiars més pròxims no poden
venir-me a visitar tant sovint com
m’agradaria, però tot i això sempre
els noto a prop meu. Quan els veig
entrar per la porta, em sento alegre i em creix un gran somriure.
Per acabar, m’agradaria dir que
visc envoltada d’un color verd que
em fa tenir esperança, d’un aire
net que m’omple de satisfacció i
dels sons dels ocells que em fan
sentir viva.
Gràcies, a totes les persones, residents, treballadors i familiars que
m’han acompanyat i ajudat i que
m’ajuden al llarg d’aquest camí.
Maria Portella Canadell (resident
de la Residència Pla de Martís)
Ariadna Martí Llobet (gerocultora
de la Residència Pla de Martís)
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Degut a l’envelliment de la població, actualment molta gent gran
es troba vivint en residències geriàtriques. Per aquest motiu ens
endinsem a la residència Pla de
Martís d’Esponellà, per conèixer
la història de la Maria Portella.
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Amb el suport de:

Entrevista a
Josep Duran,
corredor de BTT
(bicicleta tot terreny)
per Alba Domènech

I d’aquí a campió d’Espanya. Vaig anar
evolucionant, cada cop més professionalment i amb una bici més bona. Fins
arribar a aquest any 2012 que vaig començar a competir a nivell d’Espanya.
Vaig fitxar per Tomàs Bellès Cannondale, que és un equip de Manresa i en
teoria el segon millor d’Espanya, i un
dels objectius era fer l’Open d’Espanya
com a cadet de primer any. Eren quatre
curses. En vaig guanyar dues i vaig fer
un segon i un quart lloc. Em va servir
una mica per saber allà on estava i per
mirar què podia fer i en què podia millorar. Després, vaig fer el Campionat
d’Espanya i vaig quedar primer, sent
cadet de primer any, i això que mai a
Espanya no havia guanyat la cursa un
cadet de primer any.
On entrenes? Bàsicament entreno al
Pla de l’Estany.

Quan vas començar a practicar BTT?
Fa uns cinc anys, quan en tenia deu. El
meu germà es va animar a fer mountain bike i a la seva primera carrera el
vaig acompanyar. Jo també vaig córrer,
i vaig quedar primer. A partir d’allà,
vaig anar fent, la veritat és que quedant gairebé sempre primer.
Llavors es pot dir que vas començar
per casualitat. Jo feia quatre o cinc
anys que feia futbol. Però quan fas
una cursa i quedes primer, sembla que
t’animes.

Com et prepares una competició? No
tinc entrenador, jo i el meu pare ens ho
programem. Bàsicament porto l’entrenament que crec que és adequat per
mi, no cal fer més. Per posar un exemple, si la carrera que estic preparant
dura una hora, entreno una hora, si la
carrera és de vint quilòmetres, entreno
vint quilòmetres. Ara a l’hivern intento rodar més quilòmetres en carretera i quan falten dos o tres mesos per
començar les carreres de veritat faig
menys quilòmetres però més explosius.
Què és el que et motiva a entrenar-te
i a competir? El que em motiva és
anar progressant. Tampoc no tinc una
motivació molt extensa. Sé que sinó
s’entrena no s’aconsegueix el que s’ha
d’aconseguir.
Alguna victòria que t’hagi fet especial il·lusió? Les curses que m’agraden
més són les curses en que s’aprèn.

Una cursa on m’escapo no és pas que
m’agradi molt. Perquè vas agafant el
teu relleu, sí, però no aprens les traçades dels altres. M’agrada molt ficar-me
a darrera de la gent que tira més que jo
o que aquell dia estigui millor que jo i
seguir-los.
Alguna derrota especialment dolorosa? Derrota dolorosa no n’hi ha hagut
cap... Tampoc et pensis que sigui tot
bufar i fer ampolles. Com ara la primera cursa de l’Open d’Espanya va anar
bé, però vaig caure. Va ser una carrera
on vaig aprendre més de coco, diguéssim. Perquè no és tot cames i físic,
també és molt important estar bé de
coco i de rendiment.
I la concentració? Sí, concentració i
estar relaxat, desconnectar una mica
el dia abans de la carrera. I menjar bé,
també és important.
Què és el millor del teu esport? Tot.
Pujar dalt d’una bicicleta i conduir sobre ella és el que em fa estar més bé.
M’agrada, m’agrada molt, la veritat.
I el pitjor? Diuen que s’ha d’entrenar
molt, però com tot els esports. També
diuen que aquest és un dels més durs...
Però tampoc no et pensis, si fos molt
negatiu ja no ho faria o no es faria tant.

Tens alguna altra afició? Els esports,
en general, m’agraden molt tots.
M’agrada el motor, la Formula 1, Moto
GP...
També m’agrada córrer. I abans pintava i dibuixava tot i que ara no puc ferho tant perquè entre escola, entrenar,
l’esbarjo...
Deixaràs algun dia la bici? Ara per ara
no crec que sigui el millor que pugui
fer. No, no crec que l’acabi deixant.
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